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Abstrakt 

 

V bakalářské práci jsem se pokusil navrhnout jednu z možných analytických cest k 

dosažení dimenze současnosti jakkoli je taková snaha pro současníka stížená o 

nedostatek reflexivní distance. Cesta vedla nejprve skrze historický exkurz do otázky 

modernity, jakožto důležitého dějinného momentu, který zasahuje svým působením až 

do dnešních dní. Za hlavní faktor sociální dynamiky byla vybrána technologizace. 

V dalším krkou bylo důležité pochopit, co je to pozdní kapitalismus, jakožto vnější 

systémová struktura, do které je každý současný subjekt nutně inkorporován. Jelikož 

se prací vine silná linie kritických nezřídka neomarxisticky laděných autorů, je pozice 

subjektu pro analytickou názornost reflektována skrze mezní psychická rozpoložení 

jako je odcizení nebo úzkost. Přírodní systémy zase odpovídají na kapitalistickou 

exploataci envornmentální krizí schraňovanou v geologickém pojmu antropocénu. Pro 

dosažení diskurzivní aktuálnosti bylo nutné pojednat některé z přístupů spekulativního 

realismu, aby na takto připravenou půdu mohlo vstoupit umění se svým 

nenahraditelným způsobem komunikování současných možností, ale i problémů. Práci 

v dosavadní podobě chápu pouze jako ochutnávku. Navržený projekt by si zasloužil 

mnohem důkladnější zpracování na širší ploše. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis tries to suggest one of the possible analytical ways to reach the 

essence of today’s world, however such an effort is made difficult by a lack of 

reflexive distance. The journey led first through historical excursions into the issue of 

modernity, as an important historical moment, which extends beyond its scope to the 

present day. Technology has been chosen as the main factor of social dynamics. In the 

next step, it was important to understand to late capitalism as an external system 

structure into which every contemporary subject is necessarily involved. Since the 

work comes with a strong line of critical, often neo-Marxist authors, the subject's 

position for analytical comprehensibility is discouraged through marginal 

psychological conditions, such as alienation or anxiety. Natural systems respond to the 

capitalist exploitation of the environmental crisis, collected in the geological 

conception of anthropocene. In order to achieve current discourse, some of the 

approaches to speculative realism had to be discussed so that art, with an unlimited 
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communication of today‘s possibilities and problems, can take place. I understand to 

this work as a sample of possible project, which would deserves more thorough 

processing in the wider field of research. 
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Úvod 
 

Svoji bakalářskou práci jsem formálně rozdělil na tři části. První část je 

věnována pokusu o nástin teoretické analýzy vztahu zakoušení současného světa 

subjektem. Skrze historický ekxurz do současnosti jsem za její určující momenty 

vybral pozdní (globální) kapitalismus a technologizaci, z kterých jakožto primárních 

faktorů sociální dynamiky plynou další společenské implikace. Tato první část se 

svým explikačním rázem chce co nejvíce blížit žité zkušenosti současného subjektu a 

pro účely kritické pozice ústí v mezní způsoby zakoušení součaného světa skrze 

symptomy patologie. Selekce textů a inspiračních zdrojů probíhala intuitivně a 

nesleduje žádnou konkrétní myslitelskou linii 20. století, ačkoli výrazně se objevuje 

neomarxistická kritická teorie a jako protiváha heideggerovský filozofický 

humanismus. Cílem této části je poukázat na kritické body, ve kterých se 

globalizovaná společnost nachází, aby bylo možné navrhnout nějaká konkrétní 

pozitivním řešení. Jako návrh řešení kritického momentu ekonomické nerovnosti byl 

vybrán nástroj základního občanského příjmu. Pro překlenutí kritického momentu 

kapitalistické exploatace přírodních systémů, jak je sdružuje pojem antropocén, mají 

být probádány možnosti akceleracionismu. 

 

Druhá část práce nás v chronologické návaznosti posune ještě blíže 

k současnosti svým zájmem o nejsoučasnější filozofické a teoretické problémy. 

V tomto bodě analýzy se můžeme pokoušet nahlédnout, proč právě v posledních 

zhruba pětadvaceti letech přichází v oblasti teorie na scénu spekulativní obrat. Pro 

myšlení o současnosti se jeví seznámení se spekulativními teoriemi jako 

neovyhnutelné, neboť opanovaly teoretický diskurz už i v českém jazykovém 

prostředí a příhodným způsobem se vztahují k současnému stavu světa, ve kterém je 

subjektově orientovaný antropocentrismus neudržitelným konceptem. Myšlenky 

spekulativního obratu, který ze subjektu obrací svou pozornost směrem k objektu, jsou 

důležité zejména proto, že vytvářejí významný teoretický rámec pro diskurz umění, 

který je pojednán ve třetí části. Jakým způsobem jsou ovšem tyto teorie schopné 

kriticky postihnout stav světa je sporné, neboť spekulace jako metoda se vyznačuje 

svým vymezením vůči kritice. Otázkou pro druhou část tedy je, jak moc je orientace 

na objekt dostatečným manévrem filozofie pro reflexi současného světa. 
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Do takto rozvržené situace teprve můžeme nechat vstoupit umění. Umění v mé 

práci není hlavním předmětem analýzy, jako by to dělal teoretik umění. Má sice 

nezastoupitelnou roli jako nadějeplný projev lidské kreativity, jako takový má ale pro 

mě funkci hlavně komunikovat multimediálním způsobem možnosti nebo problémy 

dneška. Umění dnes je rozhodně pluralitní. Neexistuje žádný výrazný směr nebo styl, 

krerý by kumuloval kreativitu v určité specifické dějinné podobě. Co je podle mě na 

této vývojové fázi umění důležité, je neustálé rozšiřování hracího pole, na kterém ještě 

něco jako umění je možno hrát. Nejsignifikantnějším aspektem současné umělecké 

invence je naprostá bezbřehost v uchopování hmotné i digtální reality jakožto média 

určeného k uměleckému přetváření. Umění je svou materializací nebo aslepoň 

názorností vhodným doprovodem teorií, které jinak víří pouze v jednorozměrném 

univerzu slov. Umění má být v tomto případě nejen způsobem, jak něco subjekt 

vypovídá (a následně i mimolidské entity) o současném světě, ale také jak doprovodit 

myšlení o něm. Na druhou stranu si zase umělci berou svůj teoretický rámec ze světa 

teorie, čímž se had zakusuje do svého vlastního ocasu a vytváří vzájemně se 

ovlivňující koloběh energie. Umění a teorie stojí v této práci v symetrickém vztahu. 

 

2. Jsme moderní? 
 

V první části práce bude potřeba vymezit historická období, která budeme dále 

držet na mysli. Dodržíme žité zkušenosti snadno přístupnou představu lineárně 

ubíhající časovosti a do jisté míry historiografické značení (moderních) dějin1. Bude 

třeba prozkoumat modernitu, nějak se vyrovnat s pojmy 

postmodernita/postmodernismus a zmínit se o argumentech pro a proti jejich užívání. 

Abychom se dotkli kýžené současnosti, musíme vzpomenout i post postmodernitu. 

 

2.1. Modernita 
 

Nejjednodušší způsob, jak vymezit modernitu, nám předvádí Giddens: “V 

prvním přiblížení  řekněme jednoduše následující: „modernita" se týká způsobů nebo 

                                                        
1 (Lidé zhruba dva tisíce let před Kristem): „Vynalezli lineární písmo. A tím překódovali cyklický čas 

magie v lineární čas historie. To byl počátek „dějinného vědomí“ a „dějin“ v užším slova smyslu.“ (Za 

filosofii fotografie, str. 13-14) 
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organizace sociálního života, které se vynořují v Evropě asi od 17. století a které se ve 

svém vlivu následně staly více či méně celosvětovými. To spojuje modernitu s 

určitým časovým obdobím a určitým místem vzniku, ale pro tuto chvíli ponechává její 

hlavní charakteristiky bezpečně „utajeny".” (Důsledky modernity, str. 11) 

 

Co jsou ony utajené charakteristiky? Půjde o zmiňované způsoby organizace 

života. Přelomovost a vlastní pozici v dějinách si modernita vysloužila nejen obecným 

konsenzem jejích aktérů (důsledně prověřovaným v uměleckých avantgardách začátku 

20. století), hlavně ale kvalitativními změnami ve struktuře společnosti a to zejména 

těmito faktory:  

 

a) bezprecedentní rychlostí změny/pokroku (technologizace) 

b) rozsahem změn, tudíž zasažením „celého zemského povrchu“ (globalizace) 

c) svébytnou povahou moderních institucí (národní stát) 

 

Obecně vzato jde o sociální dynamiku, která měla za úkol emancipovat člověka 

na principech osvícenského programu racionalizace a pokroku. Adorno 

s Horkheimerem v jejich pojetí osvícenství (na něž modernita historicky navazuje) 

stavějí racionalitu do kontrastu k mýtu. „Cílem osvícenství v nejobecnějším významu 

pokrokového myšlení od počátku bylo zbavit lidi strachu a učinit z nich pány... 

Programem osvícenství bylo odkouzlení světa: Osvícenství chtělo rozložit mýty a 

obrazotvornost nahradit věděním.“ (Dialektika osvícenství, str. 17) Modernita jakožto 

stupňované osvícenství se zasloužila o rozpuštění starých feudálních systémů a 

reorganizaci bohatství na principech kapitalismu uvnitř demokratické občanské 

společnosti s podstatným prvkem sekularizace. Za tímto účelem vznikají nové 

společenské instituce, které zaručují legitimitu probíhající změny. 

 

 „Šťastný sňatek mezi lidským rozumem a přirozeností věcí..., je patriarchální: 

rozum, který přemáhá pověru, má ovládnout přírodu zbavenou kouzel... Lidé se chtějí 

od přírody naučit to, jak ji využívat, aby ji naprosto ovládli. Nic jiného nemá smysl.“ 

(tamtéž, str. 18) O podrobení sil přírody můžeme mluvit nejen v osvícenském duchu, 

ale i dál v případě moderní průmyslové revoluce (a bude jedním z hlavních kritických 

momentů, až se dostaneme k objektově orientované ontologii, resp. teorii síti aktérů, 
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které se snaží postulovat ontologickou nehierarchičnost, čili ne-nadřazenost člověka 

nad ostatními entitami v síti, čímž revidují moderní projekt). 

 

O podrobení sil přírody píše o pár desetiletí později Ulrich Beck: „Na konci 

dvacátého století je příroda už podrobena a z vnějšího fenoménu se stala fenoménem 

vnitřním, z fenoménu daného fenoménem vytvořeným. Během své industriálně 

technické přeměny a podrobení světovému trhu byla včleněna do industriálního 

systému.“ Zároveň dodává konsekvence, které plynou z nové situace: „Závislost na 

konzumu a na trhu nicméně opět znamená novou podobu závislosti na „přírodě“, a 

tato imanentní závislost tržního systému na „přírodě“ se pak právě v něm a díky němu 

stává zákonem života v industriální civilizaci.“ (Riziková společnost, str. 11) Včlenění 

přírody do industriálního systému koreluje s bytností moderní techniky, jak ji níže 

vyložíme pomocí Heideggerovi Otázky techniky. Závislost na přírodě se zdá jako 

univerzální fakt bytí na planetě zemi, který kriticky dále sjednotí pojem antropocén. 

Slibované osvícenské zkrocení přírody je v dnešní době nutno kompenzovat spíš 

opačnou tendencí ochranářství a udržitelnosti v zájmu zachování vitality přírodních 

sil.   

 

Podle Lyotarda (jenž je ale už postmoderním autorem) je modernita spojená 

s tzv. velkými vyprávěními, které na kulturní úrovni určují, explikují, nasměrovávají 

vektory sociální změny, dávají vývoji anebo jednoduše dění a zpětně i dějinám smysl. 

Nespojitý charakter partikulárních lidských příhod má pod jejich prizmatem charakter 

kontinuálního příběhu dějin. Velkými vyprávěními podle Lyotard například jsou: „ 

...dialektika Ducha, hermeneutika smyslu, emancipace rozumného subjektu či 

pracujícího člověka nebo rozvoj bohatství...“ (O postmodernismu, str. 97) Konec 

velkých vyprávění podle Lyotarda zapříčinila ztráta důvěry v modernitu a její pokrok. 

„Ani liberalismus, ať ekonomický či politický, ani různé marxismy nevycházejí 

z těchto dvou krvavých století uchráněny před možným obviněním ze zločinu proti 

lidstvu. ...Na označení toho, jak nekonzistentní se ukazuje být materiál nedávné 

západní historie z hlediska „moderního“ projektu emancipace lidstva, jsem po 

příkladu Theodora Adorna použil jméno „Osvětim“. (O postmodernismu, str. 71) A 

dále se Lyotard skepticky ptá: „Jaký druh myšlení je s to „zrušit“ svou syntézou 

„Osvětim“, a vřadit ji tak do nějakého obecného procesu – ať už empirického, nebo 

jen spekulativního – který směřuje k obecné emancipaci?“ (tamtéž) Jméno „Osvětim“ 
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tak stvrzuje nemožnost pokračování ve velkých vyprávěních. Později uvidíme, že 

otázka po konci nebo naopak pokračování moderního projektu je kruciální i pro 

současnost a myslitelé (většinou z levicového spektra), jako by se štěpili ve dva 

názorové proudy. Revoluční potenciál modernity dodnes nenechává chladné ty autory, 

kteří ve změnu statu quo věří2. Na druhé straně jsou autoři, kteří konstatují definitivní 

prohru modernismu3 a očekávají anti-utopickou budoucnost v duchu Blade Runnera. 

 

Lyotard v souvislosti s určením metanarativních příběhů jakožto ustavujících 

modernitu říká, že na rozdíl od mýtů (jimž jsou podobné), nezakládají svou legitimitu 

v nějakém prapůvodním (třeba heroickém) činu, ale v budoucnosti, jejíž příchod se má 

připravit. Proto je také idea pokroku pro modernitu ústřední. Moderní je to, co je 

nejnovější, technologicky nejvyspělejší. Ale zároveň bude překonáno ještě 

modernějším, které má za úkol konečně naplnit předsevzatý metanarativ. „Tato Idea 

(svobody, „osvícenosti“, socialismu atd.) má legitimizující hodnotu proto, že je 

univerzální. Všechny lidské činnosti jsou orientovány na ni.“ (O postmodernismu, str. 

29) S pojmem univerzalismu se dále setkáme u Srniceka, který v současnosti právo na 

univerzalismus připisuje ideji svobody z úst neolibralismu. 

 

Giddens, když analyzuje moderní společnost, říká, že společnost čerpá 

porozumění o sobě samé ze sociologie jakožto vědního oboru o společnosti. 

Porozumění sobě samému jako jedinci uvnitř společenského celku není možné vést 

pouhým myšlením, ale přímo skrze nástroje pozitivního výzkumu společnosti. 

Jenomže za prvé, tato reflexivita nejen že okamžitě ovlivňuje stav zkoumané 

společnosti (jako když kvantová mechanika zjistila, že měřící zařízení nejen že měří 

signál, ale také hned pouhou svou přítomností proměňuje jeho charakter), zároveň 

vědecké poznání nikdy nemůžeme brát definitivně: „Modernita je vytvářena v rámci a 

skrze reflexivně uplatňované vědění, ale ztotožnění vědění s jistotou se ukázalo 

chybným. Jsme vrženi do světa, který je plně ustaven pomocí reflexivně utvářeného 

                                                        
2 Nick Srnicek v projektu akceleracionismu věří, že levice, pokud chce znovu vládnout, má před sebou 

jediný možný scénář pro budoucnost, a to vybojovat zpátky nárok na modernitu. 

 
3 Mark Fisher: „Kapitalistický realismus již nemá potřebu se takto konfrontovat s modernismem. Právě 

naopak, bere krach modernismu za hotovou věc: modernismus je nyní čímsi, co se periodicky může 

vracet, ale už jen jako neživý estetický styl, nikdy jako ideál, podle něhož by měl člověk žít.“ 

(Kapitalistický realismus, str. 18) / pozn. autora: Mark Fisher byl 13. ledna 2017 nalezen u sebe doma 

oběšený. 
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vědění a ve kterém si současně nikdy nemůžeme být jisti tím, že kterýkoli z prvků 

tohoto vědění nebude revidován.“ (Důsledky modernity, str. 41) 

 

Přes všechnu snahu o uchopení modernity Giddens konstatuje, že: “Modernita 

se nakonec ukazuje být ve svém jádru záhadná a zdá se, že není cesty, jak tuto 

záhadnost „překonat". Jsme ponecháni s otázkami tam, kde kdysi odpovědi existovaly. 

…to nejsou jen filozofové, kteří si to uvědomují. Obecné povědomí o tomto jevu 

prostupuje do úzkostí, které působí na každého.” (Důsledky modernity, str. 49) 

Pro nás je důležité shrnout, že moderní projekt nejen že stojí za nebývalými 

úspěchy v oblasti životní úrovně a exponenciálního růstu jak ekonomiky, tak lidské 

populace, rozvoje kultury a zejména technologií, stejně tak se zasloužil i o 

bezprecedentní dějinné katastrofy, totalitní formy vlády a v konečném důsledku i 

nezodpovědné zacházení s planetárním bohatstvím, tudíž si právem vysloužil jako 

reakci na pozitivní vědy začátku dvacátého století i vznik kritické teorie v pozdějších 

letech. Společně s Ulrichem Beckem musíme pozdní modernitu chápat nejen jako 

pokrok a pozitivní změnu růstu životní úrovně, ale uvědomit si i její stinnou stránku, 

její rizika a hrozby. A právě na tomto dějinném uvědomění se zakládá koncept 

postmodernity, nebo také reflexivní modernity. Jde o moment deziluze, rozmontování 

velkých vyprávění, ztráty důvěry v instituce modernity a pokus o překlenutí 

utopičnosti modernity ironickým nadhledem a odstupem. 

Modernita jako taková neproměňuje skrze produkci velkých vyprávění a 

vytváření společenských institucí pouze strukturu společnosti - její kulturní a estetické 

koncepty doprovází společenskou restrukturalizaci transformací viditelného a 

umožňuje i kapitalistickou industriální formu výroby (třebaže v socialistických 

režimech). Vrcholem kultury moderny jsou avantagardy, které se v rychlém sledu 

starají o prozkoumávání hranic možností umělecké reprezentace. Mimetická funkce 

umění rychle dospěje ke svému limitu v dadaismu a Fontáně Marcela Duchampa 

(1917). V architektuře se formálně tlačí na očištění od zdobnosti a zaměření na funkci. 

(obrázek modernistického domu) Vznik masmédií jako je tisk, fotografie a film 

zakládá vědomí masové společnosti o sobě samé, umožňuje ale i formování totalitních 

režimů a kultů osobnosti. Masová společnost vděčí za svoji existenci kapitalistické 

masové výrobě a industrializaci. Takto zběžně přehlédnutelný model modernity uvnitř 
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industriální společnosti prostupuje duch racionalizace. Víra v osvícenskou racionalitu, 

jako hlavní motiv pokroku a emancipace člověka nejen od přírody, ale i od svazující 

tradice a společenského řádu, končí s největšími katastrofami dějin, jak je shrnuje 

jedním slovem Adorno i Lyotard – Osvětim.  

2.2. Postmodernismus / Kapitalistický realismus 
 

Pro pochopení období postmoderny si pomůžeme symbolickou sférou 

postmodernismu. Fredric Jameson nazývá v 80. letech kulturní aspekt proměňující se 

situace postmodernismem. Tato invence na úrovni uměleckého stylu  pochází 

z hájemství architektury, kde se jako první zvedla vlna odporu proti diktátu 

modernismu, jak jej představoval „internacionální styl“ („ ...přísný funkcionalismus, 

odmítání dekorativních prvků a podle jeho kritiků i odtrženost od historických 

souvislostí.“[O postmodernismu, str. 5]) Giddens tuto koncepci hodnotí takto: 

„Postmodernismus, ať to znamená cokoli, lze nejlépe pochopit jako výraz stylů a hnutí 

v literatuře, malířství, užitém umění a architektuře. Týká se aspektů estetické reflexe 

povahy modernity.” (Důsledky modernity, str. 46)  

 

Obr. A ukázka internacionálního stylu, Mies van der Rohe – Seagram building  
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Obr. B reakce postmodernismu v architektuře, Frank Gehry, Muzeum biodiverzity, Panama City 

Mark Fisher dává přednost před jamesonovým postmodernismem 

kapitalistickému realismu, aby tak akcentoval dvě věci. Za prvé, že kapitalismus po 

pádu železné opony vyhlašuje absolutní dominanci v řízení globální cirkulace zboží, 

komodit, energií i lidí. Za druhé aby dal najevo svojí domněnku totálního krachu 

modernismu, který se může vracet jen tu a tam jako výraz stylu, ale ne už jako 

seriózně myšlený návod jak žít. Oproti postmodernismu 80. let, kdy ještě existovala 

určitá (třebaže symbolická) antiteze kapitalismu v podobě sovětského socialismu, jsou 

nultá léta přechodu do nového milénia už totálně prostoupena všudypřítomným 

kapitalismem. Fisher ve své knize zmiňuje prohlášení Francise Fukuyami ze začátku 

devadesátých let o konci dějin, který nastává s vrcholnou formou civilizace jejíž 

výrazem v ekonomickém i politickém smyslu je liberální demokracie. Tato teze ve 

Fisherově podání přivádí do hry Nietscheho: „Mezi Nietzscheovy nejproročtější texty 

patří ty, ve kterých popisuje „přesycenost (přítomného) věku historií“. „Ta vede 

k nebezpečnému ironickému odstupu vůči sobě samému,“ uvádí v Nečasových 

úvahách, „a následně k ještě nebezpečnějšímu cynismu“,... Taková je situace 

Nietzscheova  „posledního člověka“, který již viděl všechno, ale je ve své dekadenci 

paralyzován právě touto přemírou (sebe)uvědomění.“ (Kapitalistický realismus, str. 

16) Lepší předpověď rozpoložení postmoderního subjektu těžko pohledat. 
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2.2.1. Postmodernismus není postmodernita 

 
Postmodernismus jako soubor uměleckých a intelektuálních stylů ale není 

postomdernita jako historické období. Ta podle Giddense nikdy nenastala, podobně, 

jako si to myslí Beck. Oba říkají, že jde pouze o další fázi radikalizace modernity, čili 

že kontinuita nebyla narušena, jen modernita vstupuje do další vývoje fáze: 

„...podobně jako v devatenáctém století modernizace rozložila zkostnatělou agrární 

společnost a vytvořila strukturu společnosti industriální, rozkládá dnes modernizace 

kontury industriální společnosti a v kontinuitě moderny tak vzniká nová společenská 

podoba.“ (Beck, Riziková společnost, str. 14) Oproti původní vlně modernity, která 

reaguje na předchozí tradici, je tato fáze modernity reflexivní vůči sobě samé (vůči 

industriální společnosti per se). Postmoderna se tak, zdá se, nemá kromě svých 

kulturních referencí a společenských diskurzů, ve kterých dominuje ironičnost a 

asambláž všech historických stylů, o co opřít. Přistupme tedy na tezi, že jde o další 

vývojovou fázi modernity. 

2.3. Post postmodernita 
 

Další komplikace přichází s třemi fenomény: 

 

1) masový nástup užívání internetu 

2) 11. 9. 2011 a terorismus 

3) rok 2008 a globální ekonomická recese 

 

Tyto tři hlavní faktory doprovázejí konec postmodernity a nástup post 

postmodernity. Takto komplikovaný pojem už snad ani není vhodný k běžnému 

užívání, leč zatím nenašel svůj lepší ekvivalent. Pád mrakodrapů Světového 

obchodního centra zjednodušeně startuje post-ironickou éru a nástup tzv. nové 

upřímnosti4. Post postmoderní by mělo kontrastovat nástupem upřímnosti, citovosti a 

nové radosti z přímočarosti sentimentu, je však stále ještě ušpiněno postironií, která už 

sama sebe nebere vážně z důvodů nadužívání, ale ještě není ochotná přistoupit na 

novou upřímnost. 

 

                                                        
4 https://www.youtube.com/watch?v=4v94fYsxbWM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4v94fYsxbWM
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2.4. Nikdy jsme nebyli moderní 
 

Kromě aktérů modernity v podobě modernistů a jejích ukončovatelů v osobách 

postmodernistů je tu ještě Bruno Latour, který tvrdí, že jsme nikdy nebyli moderní. Na 

moderním projektu kritizuje dvojí pohyb, který během procesu svého uskutečňování 

vytvořil uvnitř moderny nefunkční rozpor. Na jednu stranu jde o očišťování a 

oddělování jednotlivých sfér reality od sebe, aby mohly být tyto podrobovány 

odborným odvětvím, která se na příslušnou část celku specializují. Jde o oddělování 

subjektu a objektu, kultury a přírody, lidského a nelidského, vědy a umění atd. Na 

druhou stranu jsou ale neustále vytvářeny hybridy, to znamená sloučeniny pracně 

oddělovaných sfér, které se tomuto principu vymykají a jsou jeho opačným 

výsledkem. Přiznání existence těchto hybridů by znamenalo ztrátu legitimity pro 

moderní jako nové a progresivní. Podle Latoura tedy modernita nikdy neexistovala, 

protože ke směšování lidského a přírodního docházelo vždy, akorát vznik těchto 

hybridů není obecně přijímán, neboť by to znamenalo snížení se do premoderního 

společenského stádia. Emancipace člověka z područí přírody se nezdařila, což 

koreluje s prohlášením Becka o zákonu života v industriální společnosti, jež zůstala 

závislá na přírodě. Na této myšlence Latour dále staví svoji teorii sítě aktérů, kde tito 

prostředníci mezi světem lidí a přírodou už nejsou jen pasivními vodiči energie, ale 

aktéry aktivně vstupujícími do procesů jednání. Život v antropocénu se všemi 

důsledky a implikacemi nejen na Gaiu, ale i na pozdně moderní subjekt, je hlavním 

důvodem kritiky moderního projektu a snah o přeformátování jeho vstupních 

přesvědčení. 

 

3. Důsledky pozdního kapitalismu 
 

3.1. Kapitalismus u Marxe a velké vyprávění historického materialismu 
 

Proces kapitalizace nastává prvním vyvlastněním – vyhnáním rolníků z půdy, 

zamezením osobní držby a práce na vlastním. Kapitalismus se svým hlavním 

principem kumulace kapitálu (nadhodnota) stojí v kontrastu k tradičnímu 

hospodářství, které vyrábělo tak akorát, aby vystačily zásoby na jeden roční cyklus. 

Rolník je převlečen za dělníka, který obsluhuje stroje industriální společnosti. Dělník 
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je vykořisťovaný a internacionální charakter dělnictva vytváří třídu proletariátu. Ta 

má za úkol se zmobilizovat a vzbouřit proti buržoazii, čili menšině, která vykořisťuje 

většinu. Výsledkem marxistického pojetí je třídní boj, který zaručí spravedlnost 

v budoucnu. Marxismus je politická ideologie s revolučním nábojem diktatury 

proletariátu. Velké vyprávění vypracované Marxem v podobě historického 

materialismu zakládá dodnes vlivnou teorie společnosti, která nefunguje na principu 

konsenzu, ale její vnitřní dialektiku určuje konflikt. Linie myslitelů navazujících na 

Marxe jsou neomarxisti nebo postmarxisti. 

3.2. Kapitalismus u Webera 
 

Ve spise Protestantská etika a duch kapitalismu neanalyzuje Weber kapitalismus 

jako společenské zřízení nebo hospodářskou metodu, ale všímá si jeho vnitřních 

pohnutek. Weber opomíjí strukturu jako takovou (tou se zabývá Marx), ale zaměřuje 

se na specifické rysy, které materialismus kapitalismu „produchovňují“ 

protestantským idealismem - proto duch kapitalismu. Za vnitřní náboj, 

životaschopnost, dynamiku vděčí prý moderní kapitalismus protestanství, jako 

souboru ze světa víry pocházejících morálních pouček, které obohatily kapitalismus 

takřka mimoděk. Kumulování nadhodnoty nemělo podle Webera svůj předobraz 

v luxusním životě plném krásných statků, ale naopak v askezi a tvrdé práci bez 

zbytečného utrácení. 

Podle Webera je moderní kapitalismus produktem racionalizace, to znamená na 

zdejší svět zaměřeného výkonu ducha, který upravuje a formuje správu světských 

záležitostí podle pravidel rozumu. Jenomže racionalismů je mnoho a jsou i místním 

určením různé. Pro moderní kapitalismus je dobré se obrátit do franklinovské 

Ameriky, kde je jedno z ohnisek šíření nového pojetí – které všude, kam se šířilo, 

muselo svádět boj s tradicionalismem – a jehož důsledky jsou ve skrze iracionální. 

 

Moderní kapitalistický koncept dává pracovnímu výkonu za mzdu název 

„povolání“ a doporučuje podřízení všech lidských vlastností (v duchu hesla čas jsou 

peníze) vytrvalému a soustředěnému výkonu povolání. Na základě toho pak určuje 

privilegované postavení zadostiučinění z vykonané práce v universu pocitů. Výsledek 

práce a správného hospodaření, čili zvětšování peněžních zásob (přebytku), je pak 

samoúčelem, který souvisí s dobrými mravy jedince (dospělého muže). Tento 
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iracionální prvek odhaluje Weber jako vklad protestantské etiky do ducha kapitalismu 

– konkrétně: „ ...oceňování splněné povinnosti ve světském povolání jakožto 

nejvyššího obsahu, který mravní sebekontrola vůbec může do sebe přijmout.“ 

(Metodologie, sociologie a politika, str. 232) A dokonce světská práce je podle 

Luthera - oproti katolickému mnišství, jež obviňuje ze sebestřednosti – nejvyšším 

výrazem lásky k bližnímu. To zní víc než paradoxně k popisu spíše „práce“ než 

„povolání“ u Adama Smitha ze spisu Pojednání o  podstatě a původu bohatství 

národů: „Svůj oběd neočekáváme od řezníkovy, pekařovy či sedlákovy dobroty, ale 

od jejich hledání vlastních výhod; neobracíme se k nim pro jejich lásku k bližnímu, ale 

pro jejich sobectví, a nemluvíme s nimi nikdy o našich potřebách, ale vždy jen o jejich 

výhodě.“ (str. 234 in Weber) V těchto slovech slyšíme předznamenání neoliberalismu. 

 

Weber nakonec svým návrhem nechtěl říct, že kapitalismus nějak přímo vděčí 

za svůj rozkvět reformaci. Jednotliví reformátoři se starali pouze o spásu a byli 

motivovaní přísně duchovně. Nicméně jako určitá – řečeno ekonomicky; externalita - 

posloužila reformace podle Webera jako duchovní životabudič a nezamýšlený 

doprovodný efekt ideové náplně kapitalismu. Reformované církve se totiž proti 

katolicismu a jeho dogmatu obracely při hledání spásy do světského světa, kde hledaly 

(konkrétně kalvinisté) znamení o predestinaci, čímž byl právě profesní úspěch a 

bohatství. 

3.3. Pozdní kapitalismus 
 

Pozdní kapitalismus je ustálený název pro další vývojovou fázi kapitalismu 

doprovázející tzv. třetí industriální revoluci. Řazení vln průmyslových revolucí 

probereme později, nicméně třetí vlna souvisí se zavedením počítačů jakožto 

pokročilé formy organizace, s automatizací výroby a elektronikou a datuje se do 

poválečných let. „Pojem pozdní kapitalismus uvedla do obecného užívání 

Frankfurtská škola... (koncepce) kladla důraz na dva základní rysy: 1. Na vznikající 

síť byrokratické kontroly (v jejích příznačných podobách, foucaultovské mřížce5 avant 

la lettre) a 2. na vzájemné prostupování vlády a velkopodnikatelských kruhů („státní 

                                                        
5 Mřížkou je míněn mentální obraz struktury tohoto tvaru, který nám pomáhá pochopit, co je možno a 

co je zapovězeno myslet v rámci mocenské hry navázané na diskurz – v tomto případě jde o 

byrokratickou síť pravidel a norem, která organizuje sociální řád, jenž  se s ní překrývá, neboť její 

strukturu kopíruje. // Avant la lettre znamená, že jde o adornovu koncepci ve foucaultovských 

intencích, jenž ale Foucaulta dějinně předchází. 
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kapitalismus“). (Dialektika osvícenství, Kulturní průmysl, osvícenství, jako masový 

podvod in Jameson, str. 18 – 19)  

 

Jestliže pojem pozdní kapitalismus pochází z oblasti kritické teorie, která stojí 

vždy na straně emancipace subjektu a rozkrývá mechanismy jeho podřízení vnějším 

strukturám systému, pak i pozdní kapitalismus je vymezen primárně negativně ve 

smyslu omezování svobod subjektu. Kvalitativní změny charakterizuje znovu 

Jameson: „Nový koncept... se vyznačuje nejen důrazem na vznik nových forem 

organizace obchodu (mezinárodní a nadnárodní společnosti), které monopolní stadium 

přesahují, ale především vizí světového kapitalistického systému zásadně se lišícího 

od dřívějšího imperialismu, jenž byl v podstatě jen soupeřením různých koloniálních 

mocností.“ (str. 19 tamtéž) „...patří k jeho charakteristickým rysům nová mezinárodní 

dělba práce, závratná nová dynamika mezinárodního bankovnictví a burzovního 

obchodu (včetně obrovitého zadlužení druhého a třetího světa), nové podoby mediální 

provázanosti (včetně přepravních systémů, jako je kontejnerizace), počítače a 

automatizace, přesouvání výroby do rozvinutých oblastí třetího světa6 spolu s dobře 

známými společenskými důsledky, k nimž patří krize tradiční práce zrod vrstvy 

yuppies  (young urban professionals) a dnes již globální rozměr gentrifikace. (Tamtéž, 

str. 19-20) 

 

Pro Adorna je v souvislosti s pozdním kapitalismem důležité rozlišit produkční 

síly a produkční vztahy: „dnešní společnost je veskrze industriální podle stavu svých 

produkčních sil [...] Oproti tomu je tato společnost kapitalismem podle svých 

produkčních vztahů.“ ([Adorno 1972c: 361] in Hauser 7 ) Adorno se při analýze 

kapitalismu soustřeďuje na proměny vědomí, individuality a kultury. Všímá si, že: “v 

průběhu dvacátého století nastává sjednocení dříve oddělených sfér společenského 

života. Sjednocení všech „dříve oddělených momentů společenského procesu, včetně 

živých lidí“, znamená, že zmizely hranice, jež oddělovaly materiální produkci, kulturu 

                                                        
6 „V mezinárodním měřítku obzvlášť pevně platí, že materiální bída se pojí se slepotou vůči riziku. 

„Německý expert na otázky rozvoje referuje o bezstarostném zacházení s pesticidy, například na Srí 

Lance: „DDT se tam rozprašuje rukama, lidé jsou jakoby bíle napudrováni.“...“Jeden z farmářů 

prohlásil: „Když se někdo po rozprašování necítil nemocný, dost nerozprašoval.“ (Der Spiegel, 1984, č. 

50, s. 119) (Riziková společnost, str. 55) 

 
7 https://sok.bz/clanky/2008/michael-hauser-adornova-mimeticka-sociologie?format=pdf 
 

https://sok.bz/clanky/2008/michael-hauser-adornova-mimeticka-sociologie?format=pdf


 21 

a spotřebu, a „vše je jedno“. [Adorno 1972c: 368] Sjednocení dříve oddělených, i 

když vzájemně na sebe působících sfér má za následek ztrátu distance a částečné 

autonomie, kterou měl jedinec nebo společenská komunita, zapuštěná do určité sféry 

(kulturní, politické, rodinné), vůči ostatním sférám (ekonomické, administrativní). 

(Hauser, tamtéž) Toto splynutí distancí je pak základem pro Jamesonovu koncepci 

postmodernismu, ale přeneseně souvisí i s Latourovou sítí aktérů (ANT). 

Produkční síly industrializace můžeme shromáždit pod heideggerovo pojetí 

bytnosti moderní techniky jakožto vymáhavého Gestellu, jak bude rozpracováno níže. 

V konečném důsledku industrializace člověku sice ulehčuje práci a vyvazuje jej z 

daností přírodního determinismu, nicméně svým exploatačním charakterem poháněná 

neoliberální doktrínou růstu (neudržitelné ekonomiky), končí v environmentální pasti 

prožívání mindráku z vytvoření monstra antropocénu. Produkční vztahy, jak by 

industriální fázi masové výroby mohl charakterizovat fordismus se s postupnou 

technologizací a automatizací proměňují v postfordistický kognitivní kapitalismus. 

Hierarchizace zůstává, disciplinační imperativy subjekt internalizuje a stává se takřka 

stále pracujícím, a to zejména díky internetu. Nikdy nekončící práce také souvisí se 

vzájemným vpíjením sfér věřejného a osobního, volného času a času v zaměstnání, 

času praktických činností a času hry a odpočinku do jednoho konglomerátu 

prodejnosti, sjednoceného v osobě nikdy ne úplně zaměstnaného, ale pořád 

pracujícího jedince, jehož úspěch zrcadlí počet lajků na sociálních sítích.  

 Závěrem pak Hauser dodává: “ …situace vytváří zdání, že kapitalismus je 

minulostí a pojem produkčních vztahů již ztratil svůj význam. Je to zdání, které je 

společensky nutné‘ – nemůže nevzniknout. Toto zdání dovoluje zapomenout na 

iracionalitu tohoto řádu, která se v nejpregnantnější podobě projevuje tím, že přes 

značný technologický pokrok a vysokou ekonomickou efektivitu přesto není 

umožněno všem lidem, aby se zbavili hladu a materiálního nedostatku.” (Hauser, 

tamtéž) 

Pro nás je důležité vnímat současný kapitalismus jako primárně ekonomické 

zřízení, které podmiňuje všechno ostatní dění v životě nejen člověka. Na principy 

maximalizace efektivity a nadhodnoty jako dominantní společenské ideologie  jsou 

navázány všechny ostatní aspekty planetárního života. Takové určení vyvrcholí níže 

v pojmu Kapitalocén. 
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3.4. Globalizace 
 

Za popularizaci termínu je zvykem vděčit americkému ekonomovi Theodore 

Levittovi, který o globalizaci pojednává v kontextu vývoje na trzích v sedmdesátých 

letech v článku s názvem The globalization of Markets v časopise Harvad Business 

Review v květnovém čísle z roku 1983. Jako hlavní činitel globalizace, neboli 

globální provázanosti světových trhů, určuje technologie. „Globalizace trhů přichází. 

A s ní umírá mnohonárodní komerční svět, stejně jako mnohonárodní korporace. 

Mnohonárodní a globální korporace není to samé. Mnohonárodní korporace operuje 

v několika zemích a přizpůsobuje svůj produkt potřebám každé za poměrně vysokou 

cenu. Globální korporace operuje s totální stálostí – s nízkými výdaji – tak, jako by 

celý svět byl jednou entitou. Prodává stejnou věc stejným způsobem všude8.“ 

 

Lze konstatovat, že s globalizací trhů nepřichází jen korporátní efektivita a 

navyšování výnosů z důvodu snižování nákladů díky rozšíření trhu na celou planetu. 

Touto logikou si svět stává všude čím dál podobnější. Spolu s unifikací zboží na 

globálním trhu (protože to snižuje náklady na výrobu) se stává unifikovaná i kultura. 

Naše rodné lokality se nám odcizují, protože v aparátu přerozdělování touhy nemají co 

nabídnout - naopak se z nás stávají pomyslní světoobčané v globalizovaném světě. To 

má ale dvě úskalí. Jedno z nich souvisí s možnostmi cestování, které nevyužívají 

všichni, protože ne všichni na to mají prostředky, schopnosti nebo odvahu. To 

znamená, že se společnost štěpí na dvě části – na ty, kteří cestují a ve svých identitách 

míchají vše, s čím se na cestách potkali a co se jim zalíbilo. A na ty, kteří zůstávají ve 

svém domácím prostředí za cenu toho, že se jich bohatství globálního kapitálu netýká 

(už ne proletariát, ale prekariát). Světoobčan je tedy ideál, kterému se blíží životní styl 

digitálního nomáda, protože si dokáže zajistit ekonomické zázemí kdekoli na světě. 

Všichni ostatní jsou světoobčané jen na rovině možnosti. I tak tato vrstva úspěšných 

aktérů globalizace dál prohlubuje kulturní unifikaci na úrovni estetiky nebo stylu v 

linii nikdy ne úplně zrušené moderny. 

 

3.4.1. Kulturní aspekt globalizace  

 

                                                        
8 https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets 

https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
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Na téma kulturní unifikace se rozepisuje Kyle Chayka na stránkách magazínu 

The Verge v článku s názvem; Welcome to AirSpace - Vítejte ve vzdušném prostoru9. 

Autor popisuje, jak se všude byznys cestovatel setkává se stejnými kavárnami, ať už je 

v Oděse, Pekingu, Los Angeles nebo v Soulu. Všude mají stoly z hrubého dřeva, zdi z 

odhalených cihel, ze stropu visí edisonky (žárovky) na kabelu a všude dostanete 

cortado se stejným latte artem. Při tom nejde o franšízy, ale o nezávislá místa s 

různými majiteli. V článku se nazývá tento unifikovaný globalizovaný prostor 

AirSpace, jeho charakteristikou je fakt, že jej vymodelovala technologie, jako je 

například Airbnb nebo Instagram, čili sdílení nejen bydlení, ale i obrazů. Teze vychází 

kromě empirie z eseje architekta Rema Koolhase “Generciké město” z roku 1995, ve 

které autor spekuluje, proč dnešní město vypadá jako letiště – tedy, že je všude stejné. 

A odkazuje se také k termínu sociologia Marca Augého “ne-místa” rovněž z raných 

90. let. Technologie v případě AirSpace stejně jako u globalizace překračuje geografii. 

 

3.5. Kapitalismus jako „divný ne-objekt“ 
 

Z perspektivy objektově orientovaných filozofií (o nichž bude později řeč) je 

současný kapitalismus divný ne-objekt. Aspoň tak se vyjadřuje Nick Srnicek 

v publikaci Objekt editora Václava Janoščíka. Toto zahalené a negativní vymezení má 

svoje opodstatnění. Vyjadřuje totiž nesnadnost teoretického uchopení něčeho tak 

abstraktního, všudypřítomného, vymykajícího se lidskému měřítku, jako je právě 

chimérický současný kapitalismus. 

 

Srnicek současný kapitalismus ztotožňuje s mechanismy neoliberalismu, který 

jak říká, zažil svůj pád v roce 2008 zhroucením amerických trhů s nemovitostmi. 

Privátní sektor byl ale napumpován státními subvencemi, protože si nikdo nedokázal 

představit, že by se stav věcí mohl vyvíjet jinak – („common sence“). „Ekonomika 

není objektem přístupným přímému vnímání. Je distribuována v čase a prostoru a ve 

své eklektické asambláži zahrnuje zákony týkající se majetku, biologické potřeby, 

přírodních zdrojů, technologické infrastruktury a dalších... Výsledkem toho všeho je, 

že navzdory všemu, co bylo o kapitalismu dosud napsáno, zůstává stále záhadou...“ 

                                                        
9 https://www.theverge.com/2016/8/3/12325104/airbnb-aesthetic-global-
minimalism-startup-gentrification 

https://www.theverge.com/2016/8/3/12325104/airbnb-aesthetic-global-minimalism-startup-gentrification
https://www.theverge.com/2016/8/3/12325104/airbnb-aesthetic-global-minimalism-startup-gentrification
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(Objekt str. 109 – 110) „Při zkoumání volného souboru historických období od 

národního přes imperialistický až po globalizovaný kapitalismus Jameson tvrdí, že 

v jednu chvíli dosáhla povaha kapitalismu stavu, kdy by někdo mohl případně 

prokázat podobnost mezi našimi místními fenomenologickými zkušenostmi a 

ekonomickou strukturou, která je určovala. Jinými slovy bychom mohli vytvořit 

kognitivní mapu našeho ekonomického prostoru, čímž bychom učinili svět kolem nás 

snadno srozumitelným... Nicméně Jameson tvrdí, že situace se zásadně změnila 

s nástupem globalizace. Není již možné vytvářet mapu globálního ekonomického 

systému na základě naší místní zkušenosti... existuje zásadní propad mezi naší místní 

fenomenologií a strukturálními podmínkami, které ji určují. Toto oddělení zkušenosti 

od systému, ve kterém fungujeme, vede ke zvýšenému odcizení. Máme pocit, že 

proplouváme světem, kterému nerozumíme... částečnou reakcí na tuto situaci je šíření 

konspiračních teorií“ (Objekt, str. 112-113) 

 

Na jednu stranu by se dalo předpokládat, že pokud bude jeden prvek žité 

dimenze v člověku vyvolávat pocit zmatenosti, pak se budou prohlubovat jiné 

strategie ustavující identitu jedince. Vždyť funkcí ekonomiky primárně není zajistit 

duchovní nebo existenciální oporu, nýbrž existenční. Marxisticky řečeno, ekonomika 

je základnou a kultura nadstavbou. Jenomže tahle dualita, která by matoucí základnu 

dokázala odstínit ve prospěch nadstavby, už není tak úplně dvojaká, jak jsme odhalili 

už díky Adornovi na pozdním kapitalismu.  Z něj vycházející koncepce 

postmodernismu Jamesona tvrdí: „...“kultura“, která snad až příliš těsně přiléhá ke 

kůži ekonomiky, než aby z ní mohla být svlečena a zkoumána jako taková, je sama 

postmoderním jevem, nikoli nepodobným Magrittově botě-noze. Popis základny, po 

němž zde volám, je tudíž naneštěstí sám nevyhnutelně kulturního charakteru a již 

předem představuje jednu z verzí teorie postmodernismu.“ (Postmodernismus neboli 

kulturní logika pozdního kapitalismu, str. 14) 

 



 25 

 

Obr. C René Magritte, The Red Model (1935) 

 

Přijmeme-li tuto tezi, pak nejen že je kapitalismus podivný ne-objekt a vnáší do 

života člověka jako subjektu pocit odcizení, ale i kultura je zákonitě podobně odcizená 

případně odcizující.10 Souvisí to s kritikou Západu, že jde o společnost konzumní, 

tudíž takovou, která naději na uspokojení svých tužeb a potřeb vidí v nákupu a užívání 

statků. Pokud se podařilo ekonomickým globalizačním silám takový úspěch, jako 

injektovat naději na spokojenost skrze ekonomický úspěch univerzálnímu obyvateli 

planety přímo pod kůži (čili pod kůži nohy-boty, kdybychom se měli přidržet 

metafory), pak je jednoznačně neúspěchem výsledek tohoto snažení, čili odcizení. 

 

„Selhání velkého příslibu bylo - ... – zabudováno do průmyslového systému 

svými dvěma hlavními psychologickými premisami: 1) cílem života je štěstí, tj. 

maximální slast, vymezená jako uspokojení jakékoliv žádosti nebo subjektivní 

potřeby, kterou může člověk pocítit (radikální hedonismus); 2) egoismus, sobectví a 

chtivost, které musí systém vytvářet, aby mohl fungovat, vedou k harmonii a míru.“ 

(Mít nebo být, str. 15) „... dokonce bez teoretické analýzy pozorovaná data 

                                                        
10 „Kulturní průmysl své konzumenty neustále podvádí v tom, co jim slibuje. Příslib získání slasti, 

kterou dává na odiv jednání hrdinů a výprava, se donekonečna prodlužují: záludnost tohoto příslibu je 

v tom, že se zakládá vlastně jen na podívané, že nikdy nedojde na věc, že host má nalézt uspokojení ve 

čtení jídelního lístku. Žádostivost, kterou probouzí všechna ta skvělá jména a nablýskané obrazy, slouží 

nakonec jen k oslavě šedivé každodennosti, z níž chtěla uniknout.“ (Dialektika osvícenství, str. 140) 
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demonstrují nanejvýš jasně, že naše „honba za štěstím“ nevytváří blaho. Jsme 

společností notoricky nešťastných lidí: osamělých, úzkostných, depresivních, 

destruktivních, závislých – lidí, kteří rádi zabíjejí čas, jejž se tak snažíme ušetřit.“ 

(tamtéž, str. 18) 

 

4. Symptomy patologie 
 

Mezi všemi možnými symptomy patologie současné vyspělé společnosti se 

budeme zabývat těmito třemi: 

 

a) odcizení 

b) úzkost 

c) deprese 

 

4.1. Odcizení 
 

 Odcizení nevzniká jen z důvodů vyprázdnění duchovních obsahů subjektu ve 

prospěch konzumu, jak by mohlo vyplývat z citace Fromma. Hauser popisuje odcizení 

z perspektivy formální normativity. Ta má za úkol vytvořit dostatečně obecnou sadu 

norem a připomíná nám Adornovu síť byrokratické kontroly: „Důsledná 

„neutralizace“ státního politicko-právního rámce... Státní instituce, které mají splňovat 

kritéria formálně procedurální normativity, se musejí zbavit všech národních a 

náboženských symbolů 11 , všech zbytků svých partikulárních identit.“ (Adorno: 

Moderna a negativita, str. 204) Na jednu stranu se normativita (například Evropské 

Unie) pokouší v duchu liberální demokracie vytvořit takový systémový rámec, který 

by byl plošně srozumitelný a uplatnitelný a zajistil by spravedlnost a svobodu všem 

inkorporovaným subjektům, tím ale ořezává subjekt o jeho jedinečnost a vytváří z něj 

téměř nelidského aktéra byrokracie a „všeobecné normativity“. Jenomže: „Člověk se 

vyznačuje nejen schopností abstrahovat od dílčích hledisek a obsahů, ale právě tak i 

                                                        
11 např. 11. dubna 2011 dekret francouzského ministerského předsedy zakázal nosit nikáb na veřejných 

místech; 14. května 2017, Evropský soud umožnil zaměstnavatelům zakázat svým zaměstnancům nosit 

náboženské symboly na viditelných místech... : 

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/14/headscarves-and-muslim-veil-ban-debate-timeline 
 

https://www.theguardan.com/world/2017/mar/14/headscarves-and-muslim-veil-ban-debate-timeline
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mnohými jedinečnými a zvláštními stránkami, jako je jeho konkrétní forma bytí, jeho 

živoucí charakter, jeho vášně a touhy a jiné „nerozumné“ sklony.“ (tamtéž, str. 205) 

Tímto rozporem mezi abstraktní normativitou a partikulární subjektivitou jedince 

vzniká obecná nedůvěra (obzvláště neprivilegovaných, kteří jsou často zasaženi 

nějakou restrikcí stran normativní racionality) k normativnímu řádu (liberální 

demokracie) a neschopnost se sním ztotožnit, čili odcizení. V souvislosti s dalšími 

negativními fenomény dneška, jako je terorismus nebo možná ekonomická stagnace, 

vede k hledání politických alternativ často postavených na principech iracionality a 

opačné k dialektice osvícenství, čili k autoritářství. 

 

Odcizení jako jeden ze signifikantních existenciálů současného subjektu v 

systémové struktuře pozdního kapitalismu se nabízí jako svým způsobem přiléhavým 

momentem analýzy. Jak souvisí odcizení na fenomenologické úrovni s analytickou 

poststrukturalistickou kategorií deteritorializace? Není náhodou, jak popisuje Marx 

v Kapitálu, vyhnání rolníků z vlastní půdy a odkázání na dělnický režim prodeje práce 

první vlnou deteritorializace, čili odcizení? Není technologizace v současnosti 

reprezentována postindustriální společností mechanismem, který člověka na jednu 

stranu emancipuje od namáhavé práce, na druhou ale vzdaluje od sebe samého a jeho 

„údělu“? Co jiného jsou pak návraty náboženství, hypertrofované maskulinity, jako 

nostalgie po patriarchátu nebo fašizujících ideologií, než jistá míra reteritorializace? 

 

Koncept odcizení nemá být konfrontován s žádnou formou sentimentu po 

„starých časech“. Od chvíle, kdy jsme se vymanili z náruče přírody (křesťanský mýtus 

vyhnání z ráje), je odcizenost implicitním způsobem zakoušení existence a zdánlivě 

nemá zas tolik společného se současností a je spíš kulturní konstantou. Jak ukazuje 

film Stanleyho Kubricka 2001:Vesmírná Odyssea; opice se stala člověkem, když 

poprvé zvedla předmět ze země (kost) a použila jej jako nástroj. Pokud se přidržíme 

takto specificky konstruovaného audiovizuálního mýtu, máme před sebou obraz 

animal laborans (oceňuje účelově jen to, co usnadňuje nebo prodlužuje život) 

v úskalích svojí vlastní přičinlivosti. Je odcizení pozdně moderního subjektu 

kvalitativně odlišné? Stejně tak, jako děláme rozdíl mezi tradičními společenstvími 

(Gemeinschaft) a moderní (postmoderní a post postmoderní) společností 

(Gesellschaft), děláme i rozdíl mezi tradičním řemeslným zhotovováním a 

hospodařením pomocí nástrojů a moderní průmyslovou automatizovanou vědo-
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technikou. A tak v tuto chvíli vzneseme tezi, že i prožívání odcizení je v naší epoše 

specifické, neboť zakoušení světa je specifické. Argumentačně podložíme tezi 

hlavním katalyzátorem sociální dynamiky, za nějž jsem si předem určil 

technologizaci. Zajímavým způsobem nám o technologii resp. bystnosti techniky 

referuje Martin Heidegger v pojednání Otázka techniky. Odsud bereme inspiraci pro 

určení odcizení proto, že Heidegger se umí svým silně literárním způsobem sugestivně 

dobírat něčeho, co připomíná „staré dobré časy“, kdy ještě řád věcí podléhal 

fenomenologickému požadavku přirozenosti. Když mluvíme o odcizení, musíme mít 

na mysli ztrátu domova. Heidegger nakonec domov člověka nachází v básnění, což 

překvapivě s technologií souvisí. 

 

Obr. D herec Dan Richter hraje opici pro pasáž „The Dawn of Man“ ve filmu 2001: Vesmírná odysea 

Stanley Kubricka 

 

4.1.1. Pokus o rozpracování existenciálu odcizení vzhledem k bytnosti 

moderní techniky u Heideggera 

 

Bohužel nemáme prostor na důkladnou interpretaci specifického 

heideggerovského myšlení, nicméně snad se podaří něco důležitého ukázat. Heidegger 

v Otázce techniky promýšlí rozdíl mezi tradičním zhotovováním a vymáhavým 

zjednáváním stavu použitelných zásob, jak to činí moderní technika. Nejvýmluvnějším 

příkladem je obraz vodní elektrárny, který používá: „Vodní elektrárna na toku Rýna 

není postavena jako starý dřevěný most, jenž po staletí spojuje břeh s břehem. Spíše je 

tok Rýna zabudován do elektrárny. Čím nyní Rýn jako tok je, totiž dodavatelem 

vodního tlaku, tím je z bytnosti elektrárny... Odkrývání, které vládne v moderní 
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technice, má charakter stanovování (Stellen) ve smyslu vymáhavého požadování.“ 

(Otázka techniky str. 14) 

 

Heidegger se snaží svou etymologickou metodou sestupu k původním 

významům pochopit, jaký je smysl moderní vědo-techniky, když dnes řádově zvyšuje 

efektivitu vytěžování zdrojů. Určení techniky jakožto zjednávání stavu použitelných 

zásob souvisí s pozdním kapitalismem, resp. s vrcholnou průmyslovou výrobou. 

Důležité pro tuto fázi kapitalizace je mimo jiné právě dostatek zásob v energetických 

systémech. Energie musí být vždy již připraveny na skladě, aby mohly být postupně 

uvolňovány do sítě / společenského aparátu touhy. Samozřejmě v onom vymáhavém 

cítíme kritický osten a varování před dalším vývojem. Můžeme v něm přeneseně cítit 

„ekologický apel“, ačkoli taková interpretace se míjí se skutečným rozměrem textu. 

Heideggerova cesta myšlení účinně uvědomuje obrácením kauzality. Totiž ne že 

technika vychází z přírody, ale naopak, to, co je miliardy let staré a vyvíjí se vlastními 

silami samo ze sebe je najednou zasazeno do bytnosti techniky, která svou mocí je s to 

lapit živly do své dimenze. 

 

Všimněme si, jak se to týká člověka a jeho pobytu. „Člověk se stává tak 

rozhodně součástí vymáhání Gestellu, že toto vymáhání už vůbec nevnímá jako 

oslovení (Anspruch), jež na něj klade nárok, že přihlíží, že je to on, kdo je v Gestellu 

Gestellem oslovován, a proto také na žádný způsob neslyší, že a jak dalece ze své 

bytnosti ek-sistuje do oblasti, kde k němu něco mluví (Zuspruch), a proto nikdy 

nemůže potkat pouze sebe sama... Gestell zastiňuje lesk a vládu pravdy... Gestell 

myslíme ve smyslu údělu a nebezpečí. (Věda, technika a zamyšlení, str. 27 – 28) 

 

Přichází ale obrat spolu s nadějí, že kde je nebezpečí je i záchrana. Technika 

totiž není nic technicistního a není hrozbou ve smyslu vzpoury strojů. Pro zastižení 

její bytnosti nás vede řeč k řeckému techné, jenž je pojmenováním také pro umění. 

Techné je druhem poiesis, čili druhem odkrývání oslovující člověka pro poskytování 

výskytu. Toto poskytování výskytu ve formě techné - v Řecku krásná umění - je 

bytostně spřízněno s dnešní technikou. I naše dnešní technika je formou odkrývání, 

které ale oproti řeckému poiesis neodkrývá po způsobu výskyt skýtajícího, nýbrž po 

způsobu vyzývavě vymáhavého požadování. Teprve ve vrcholném nebezpečí upadnutí 

do tohoto požadování Gestellu, které zastiňuje jiné druhy odkrývání, na člověka 



 30 

doléhá nevyhnutelná nutnost hledět své svobodné bytnosti. Naděje tedy spočívá v tom, 

že technika, tak jak vymáhavě řádí všude po světě, připraví půdu pro umění. 

Heidegger je spolu s Hölderlinem přesvědčen, že „ ...básnicky bydlí člověk na této 

zemi“. Marxisticky řečeno jde o naději, že člověk by díky technice mohl natolik 

snadno obhospodařovat základnu, že by se mohl plně věnovat nadstavbě. Což je 

mimochodem paralela na starou řeckou myšlenku občanství, které nepracuje, pouze se 

stará o záležitosti obce. V jednom případě jde o umění, v druhém o aktivní život 

v rámci obce – v obou případech jde o obývání dimenze svobody. 

 

Co by tedy mohlo vyvolávat odcizení je heideggerovsky ono oslovování 

Gestellem. Gestell, jak už víme, je zde úděl. Tím je řečeno, že nikterak se nelze 

vyhnout požadování, kterým je člověk oslovován v technice. Nicméně její bytnost 

člověka pohlcuje a tím vzdaluje od jeho vlastní bytnosti věnovat se pravdě bytí. Pobyt, 

jako „bytí tu“ nemá míru poskytovanou technickými aparaturami ani vědou, ale 

básnivým odkrýváním a přiváděním míry nebes na zem. Odcizením by mohlo být ono 

nevyslyšení vlastní výzvy bydlet básnicky. Odcizením by mohlo být přílišné pohlcení 

v utilitárním zaopatřování se. Odcizením by mohlo být nadřazenost vědeckého měření 

nad měřením básnickým, které přivádí obraz skrývajícího se boha na zem a tím teprve 

umožňuje bydlení jako architektonicko–vědecký počin. Odcizením by mohlo být 

vymáhavé poskytování stavu použitelných zásob, na úkor pečování ve světle obrazů 

básníků. 

 

Heidegger jako fenomenologický autor originálních myšlenkových obsahů po 

konci metafyziky slouží v našem případě jako moment uvědomění diference. Na jeho 

příkladu zamyšlení o technice ustavme svůj záměr, a to že existuje kvalitativní rozdíl 

mezi prožíváním současného světa a historických světů předcházejících s ohledem na 

bytnost techniky. Heidegger nenavazuje na linii autorů jinak zmiňovaných v této 

práci. Má určité výlučné postavení, neboť nevytváří negativní kritickou práci, ale 

skrze formálně velmi nezávislé myšlení propouští do textů odvážné množství 

kreativity a díky tomu i těžko uchopitelného ale právě proto originálního smyslu. 

 

Pokud se operuje jinde v této práci s humanismem a ještě o něm jinak nebyla 

řeč, pak zde tento humanismus navážu na heideggerovské myšlení. Nemyslím žádný 

konkrétní humanismus, nýbrž všeobecnou víru v univerzální lidství, jakožto nejvyšší 
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hodnoty bytí člověkem. To dobře vyjadřuje Heidegger v pojetí přirozeného měřítka 

pro člověka v Básnicky bydlí člověk. Všechno, co je navázáno na technický svět od 

aparátů jako přístrojů po politické systémy a srnicekův kapitalismus jako ne-objekt si 

žádá adekvátní formu reprezentace, aby mohlo být mentálně zobrazeno. V projektu 

akceleracionismu Srnicek volá po estetice, která by byla spíše rozhraním pro 

pochopení masy dat, které neviditelně formují náš každodenní život. Přesto, a 

z hlediska Otázky techniky právě proto, že toto vymáhavé nejde odvrátit ve své 

zlověstné nadvládě, je člověk zakoušející opuštěnost vprostřed sebou vystavěného 

světa, se kterým pro jeho velikost a komplikovanost ztrácí bezprostřední kontakt, se 

ukazuje básnické odkrývání jako věčná konstanta, která člověku z bytnosti přináleží a 

měla by odpovídat jeho tělesnosti, resp. konstituci lidství, jako forma záchrany, útěchy 

a domova. 

 

„...Smí, když život jest jenom únava, člověk 

Vzhlédnout a říci: tak 

Být chci i já? Ano. Dokud laskavost ještě 

Na srdci, Čistá, dlí, měří 

Ne nešťastně člověk 

Se božstvím. 

... 

Pln zásluh, leč přece básnicky bydlí 

Člověk na této zemi.“ 

(Hölderlin in Heidegger, str. 87) 

 

Zároveň ale nesmíme opominout, že v kontextu nadcházejících teorií 

zaměřených na objekt a symetrické ontologie, je heideggerovský svět ještě 

nenapravitelně subjektový. Sledovat „úsvit člověka“ ve Vemírné odysee znamená 

nechat se unášet podobnou fascinací centralistického prožitku Já, jako je zážitkem Já 

čtení básnického určení bydlení. Lyrický subjekt v případě básnění například 

zmiňovaného Hölderlina je spojen s romantismem 18. a 19. století. Na ukázkách 

uměleckých počinů z tohoto období, ať už jde o básnění nebo malbu, můžeme nejlépe 

pochopit to, co se spekulativní realisté snaží rozbít: jedinečný a nepochopený subjekt 

uvězněný sám v sobě jako ve zlaté klícce sice unikátního, ale zoufale osamělého 

prožívání. Jeslti je humanismus víra v člověka, pak to, co hledají objektově 
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orientované teorie a přidružené umělecké projevy, jsou různé varianty post/trans 

humanismů. Otázka současnosti zní; „Je člověk dostatečný?“, a také; „Lze univerzum 

subjektu rozptýlit mimo vlastní střed?“ 

 

Obr. E romantická malba; Théodore Géricault: Večerní krajina s akvaduktem, 1818 

 

Ono současné odcizující, co řádí ve vymáhavé technice, do níž je člověk vpleten 

Gestellem, doprovází další varovné pocity, až se zdá, že hrozba dosahuje v současnosti 

hraniční míry. Současný mediální diskurz je plný „popularizace“ různých psychických 

potíží, poruch a nemocí. Respektive média dnes plní úkol demytizace patologické 

abnormality. Hlavní proudy potíží pramení z depresí a úzkostí. Depresi se pokusíme 

analyticky zachytit pomocí Marka Fishera a Byung-Chul Hana. Úzkost implikují 

kromě obecné nejistoty na úrovni komunit (křehkost rodinných vazeb, 
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transnacionalita, migrace, degradace osobních vztahů ve prospěch pracovní doby... ) 

také rizika. 

4.2. Úzkost 
 

Na existenciální úrovni je úzkost taková naladěnost pobytu, kdy pobyt ztrácí 

půdu pod nohama, vypadává ze zakoušení jsoucna v celku a začíná na něj doléhat Nic. 

Otázka co je to Nic, je pro Heideggera základním momentem tázání se po pravdě bytí. 

Metafyzika je nařčena z toho, že otázku po bytí zaměňuje za tázání se po jsoucím jako 

jsoucím. Teprve naladěnost úzkosti vyjevuje to, co bezbrannému pobytu ještě zbývá, a 

to samotné bytí-tu. Nemělo by jít o stav paniky, naopak jistého klidu. Příčina úzkosti 

je Nic samé, protože po odeznění úzkosti nemůžeme než říct, že jsme měli úzkost 

z ničeho (oproti strachu, který je vždy z něčeho). Jde o jakousi původní a vzácnou 

úzkost. Podle Heideggera je úzkost a s ní transcendující vyklonění do Ničeho neustále 

zaháněna pohroužením pobytu do jsoucen. „Čím více se ve svém denním shonu 

obracíme ke jsoucnu, tím méně necháváme, aby se jako takové vymykalo, tím více se 

od Ničeho odvracíme. Tím jistěji se však sami tlačíme na veřejný povrch svého 

pobytu.“ (Co je metafyzika, str. 57) Zde slyšíme, že úzkost je něco přirozeného pobytu 

a vyhýbat se jí přílišným pohroužením do jsoucen vede k deficientnímu modu bytí. 

 

Foucault analyzuje úzkost jako afektivní dimenzi vnitřního rozporu. „Jakožto 

celková dezorganizace afektivního života je úzkost nejvyšším výrazem ambivalence, 

formou, jíž se ambivalence dovršuje, neboť je to závratná zkušenost simultánního 

rozporu, pocit jedné a téže touhy po životě i smrti, po lásce i nenávisti, smyslová 

apoteóza duševního rozporu... V případě úzkosti se ocitáme v samém středu 

patologických významů.“ (Psychologie a duševní nemoc, str. 54-55) Takovéto určení 

úzkosti sdílí existenciální prazáklad s heideggerovskou úzkostí, protože také postuluje 

negativitu, v tomto případě smrt, nenávist jako vyvolávající úzkost. Pokud budeme 

myslet bytí samo, dostaneme se k nebytí, čili k nicotě. Toto dolehnutí nicoty 

zapříčiňuje úzkost. Ovšem ne každý jedinec je připraven na rozporuplnost bytí. Vznik 

patologického chování je podle Foucaulta přímou reakcí na úzkost, vzniká tak 

obranný mechanismus, který má úzkosti a jejímu navracení čelit. Příliš velká dávka 

negace uvnitř jedince, vytvořená podněty z vnějšího okolí, například v podobě 

zneuznání, vede k patologii. Patologie je vždy přímou reakcí na okolí. 
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4.2.1. Současná úzkost 

 

Podle Heideggera je úzkost zaplašována pozorností směrem k jsoucnu v celku, 

řeklo by se k denním starostem. Foucaultovsky řečeno, příčiny úzkosti se snaží 

rituálně oddálit neurotické, později psychotické mechanismy obrany psyché, které ústí 

v rozpoznatelné symptomy patologie. Jak souvisí existenciální úzkost s patologizující 

úzkostí? Úzkost jako vrcholný výraz rozporu duše a úzkost jako vypadávání pobytu 

do Nic jsou dvě fundamentální určení úzkosti, jak by bylo možné je chápat 

univerzálně, ačkoli každá bytuje v jiné dimenzi. Ovšem to není ta úzkost, kterou 

popisují dnešní mladí 12  a která prosycuje mediální diskurz. Současná úzkost je 

zvnějšněná – v podstatě je módní o ní mluvit a bude se blížit té foucaultovské a 

naopak vzdalovat metafyzické úzkosti M. Heideggera. Kdo tuhle kolektivní úzkost 

nesdílí, jako by ani nemohl patřit mezi vyvolené, kteří mají schopnost současné 

společenské reflexe (kulturní elity). Současná úzkost subjektu převrácená naruby je 

spíš strachem, že už nikdy žádná úzkost nebude. Jde o zoufalé volání po vymanění se 

ze spárů denního shonu a příklonu do jsoucna. Obracení směrem k jsoucnu 

manifestuje bezúčelné swipeování feedu na sociálních sítích, které ústí v návyk 

„připojení k matrixu“, jak jej popisuje Mark Fisher. „Důsledkem tohoto napojení na 

zábavní matrix je těkavá, neklidná interpasivita, neschopnost soustředit se nebo 

zaměřit na něco svou pozornost.“ (Kapitalistický realismus, str. 38) Po odtržení od 

narcistního sbírání likeů přichází fáze nudy a prázdna. Nastává další relaps boje proti 

nudě, čili znovu otevření feedu, který se podobá protáčení výherních polí v automatu 

nebo nekonečnému protékání kovových kuliček v japonské hře pachinko. 

 

                                                        
12 V pražském Goethe Institutu před nedávnem vznikla platforma Institut úzkosti, jíž doprovází 

takováto anotace: „Institut úzkosti vytváří prostor pro výzkum úzkosti, která se šíří napříč společností a 

projevuje se nespavostí, stresem, odcizením, ztrátou empatie, nerovnostmi a násilím. Je neúspěšně 

potlačována produkty farmakologického průmyslu a prohlubována sílící sociální a ekonomickou 

nejistotou. Institut chce být platformou, kde se úzkost komunikuje a otevírá možnému řešení a obrací se 

v sílu, která je schopná se radikalizovat a vynutit si strukturální změny v dosavadním řádu věcí.” 

http://www.institutuzkosti.cz/ 

http://www.institutuzkosti.cz/
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Obr. F ilustrační foto k přednáškové platformě Postel Institutu úzkosti, kde od 20:00 pozvaný 

host vyprávěl do usnutí a diváci jej mohli poslouchat a sledovat přes live stream  

 

Co vede k současné úzkosti a v pozdější fázi depresi? Za prvé, jde o přehlcenost, 

která uvádí bytí v celku do zmatení významů a násilí pozitivity. Za druhé jde o 

neustálý nárok na efektivitu, zrychlování, výkon a zvnitřenění disciplinace. 

...„Buroughsova postava „narkomana kontroly“: jedince, který je závislý na 

kontrolování a jehož si kontrola zároveň také nevyhnutelně podmanila, jenž je jí tedy 

posedlý.“ (Kapitalistický realismus, str. 36). Z kontemplativních cvičení (například 

formou jógy) se stala „duševní hygiena“ k zotavení duše pro lepší výkon a je 

analogická k návštěvě fitcentra, jenž slouží k zocelení těl. Jako by současná úzkost 

kulturních elit pramenila z toho, že už nikdy nic jako Nic na pozdně kapitalistický 

subjekt doléhat nemá, protože ten má být výlučně efektivní, čili pohroužen do jsoucna. 

U vyloučených a nižších tříd jde o strach z exekucí a existenčních nejistot spojených 

s neoliberální kompetetivností a hauserovskou formální normativitou. Stejně tak 

úzkosti jakožto anxiózní syndrom na psychiatrické úrovni vyvolává strach 

z neúspěchu ve společnosti nebo traumatické zážitky z dětství. My se pokoušíme 

všechny tyto osobní prožitky provázat s neoliberálním apelem úspěchu, samostatnosti, 

ideálu krásy, zabezpečenosti a  kreativity, který doléhá na každý ze subjektů většinové 

společnosti. Úzkost je v tomto případě strach z neúspěchu. 
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4.3. Deprese 
 

„Každá epocha má své typické choroby. ...Z patologické perspektivy není 

počínající jednadvacáté století bakteriální ani virové, nýbrž neuronální povahy. 

...charakterizují (jej) nervová onemocnění jako deprese, porucha pozornosti 

s hyperaktivitou (ADHD), hraniční porucha osobnosti nebo syndrom vyhoření.“ 

(Vyhořelá společnost, str. 7) „...Jsou to patologické stavy, jejichž příčinu je třeba 

hledat v přemíře pozitivity.“ (tamtéž, str. 11) „Pozitivizace světa (globalizace, 

konzumerismus a transparentnost pozn. aut.) dává vzniknout novým podobám násilí. 

Nevychází z imunologického jiného. Daleko spíš jsou systému samému imanentní.“ 

(tamtéž, str. 13) 

 

„Vzestup deprese počíná okamžikem, kdy je disciplinární model řízení 

mezilidských vztahů, jenž jednotlivým sociálním třídám a oběma pohlavím přiděloval 

jejich role autoritativním způsobem, opuštěn ve jménu normy, která vybízí každého 

jednoho člověka k osobní iniciativě a zavazuje jej, stát se sebou samým... Depresivní 

jedinec není plně na výši, je vyčerpán tím, že se musí stát sám sebou.“ (Alain 

Ehrenberg in Vyhořelá společnost, str. 17) V takovém určení deprese slyšíme mimo 

jiné kierkegaardovské zoufalství. Klinická deprese Hana koreluje se zoufalstvím duše 

Kierkegaarda. Jde o urputnou snahu duše stát se sama sebou. Oproti disciplinární 

společnosti, která vyžadovala dodržování pravidel (i kdyby tyto byly nesmyslné), 

přikazovala jednat v heideggrovském módu ono se,  pak transparentní společnost 

pozitivního násilí nutí člověka stát se sám sebou, protože jinak nevyslyšel neoliberální 

požadavek svobody, samostatnosti, jedinečnosti a úspěsnosti. (Jenomže jak odhaluje 

analytická skupina K-HOLE, množství originality ve světě je omezené. Viz níže.) 

Tato i kdyby dobře míněná výzva doby ale není realisticky pro všechny, nýbrž jen pro 

některé. A ani při dosažení veřejného úspěchu a bohatství nemá subjekt vyhráno. 

Přehlcenost, násilí pozitivity a transparentnost (každý dnes sdílí na soc. sítích, co 

snídal) tlačí bytí na veřejný povrch svého pobytu, kde dlí v neskrytosti. Imperativ 

konzumu stírající hranice ústí v bezbřehost (Baumanova tekutá modernita). 

Bezbřehost podporuje zmatek a ten zase různé formy obrany. Deprese je paralýzou ze 

ztráty smyslu. 
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„Prezentování duševní choroby jako individuálního biochemického problému 

přináší kapitalismu nesmírné výhody. ...Pokud budeme předpokládat, že příčinou 

deprese je nízká úroveň serotoninu, musím ještě vysvětlit, proč určití jednotlivci 

strádají nízkou úrovní serotoninu. To vyžaduje analýzu sociálních a politických 

faktorů...“ (Kapitalistický realismus, str. 54) I Mark Fisher tedy hledá příčiny trápení 

subjektu v jeho okolí. Člověk si nemůže dovolit v důsledku deprese „nefungovat“. 

Zhroucení duševní vede k dalším propadům na úrovni osobního života. Proto je 

zapojen farmaceutický průmysl, který dostatečně rychle a efektivně dokáže pouhou 

chemickou infuzí chybějící látky člověka znovu uvést do provozu. Člověk v provozu 

je v pořádku, nezávisle na tom, jak se cítí. Deprese je struktruálním onemocněním 

přímo napojeným na aparát neoliberálního globálního kapitalismu. Na fenoménu 

deprese můžeme sledovat dehumanizaci člověka kapitalocénem. 

 

„Jakákoliv imunitní reakce je reakcí na jinakost. Dnes však zaujala místo 

jinakosti diference, která žádnou imunologickou reakci nevyvolává... Cizí uvolňuje 

prostor exotickému. To je navštěvováno turistou. Turista ani konzument již nejsou 

imunologické subjekty.“ (Vyhořelá společnost, str. 8-9) K diferenci jakožto 

analytickému konceptu se dostaneme později u příležitosti exkurzu do spekulativních 

teorií. Právě pomocí pojmu diference se snaží objektový teoretici oddělit jeden objekt 

od druhého, respektive izolovat objekt do nějaké jeho jednoty. 

 

4.3.1. Společnost výkonu 

 

Záporné nesmíš, které generovalo blázny a zločince, je nahrazeno pozitivním 

můžeš, které má v sobě potenciál stupňovat výkonnost. Tato společnost pozitivního 

násilí generuje depresivní jedince, zkrachovance nebo dlužníky. Společenské 

nevědomí je ve fázi maximalizace produkce. Tato maximalizace, jež pochází 

z diskurzu vědecké ekonomie nemá negativní dopad jen na subjekt na úrovni jeho 

prožívání. Pod tlakem hesel neoliberalismu, který hlásá individualismus v duchu 

meritokracie, jenž není bez souvislosti s mýtem amerického snu, má každý jedinec 

stejnou šanci vystoupat tvrdou prací „na vrchol“. Jenomže místa nahoře jsou buď 

dobře střežena nebo jsou po tvrdé kompetici k dispozici jen pro některé. „Společnosti 

založené na podnikatelských fantaziích živí iluze, že každý může být Alanem 
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Sugarem nebo Billem Gatesem, a to bez ohledu na to, že reálná pravděpodobnost 

naplnění tohoto snu se od 70. let dramaticky snížila... cesta na vrchol je otevřená pro 

každého, kdo je ochoten pilně pracovat bez ohledu na svůj rodinný, etnický či sociální 

původ – pokud neuspějete, zavinili jste si to vy sami.“ (Kapitalistický realismus, str. 

53) Hospodářský cyklus se ne náhodou kryje s průběhem bipolární poruchy, to jest se 

střídáním konjuktury (mánie) a propadu (deprese). Vymáhavým zjednáváním stavu 

použitelných zásob a kumulací kapitálu ve společnosti výkonu, která dbá na 

maximalizaci produkce, netrpí pouze subjekt, ale i planetární bohatství, které můžeme 

nazvat mytologicky Gaia. Modernita maximalizující produkci zvyšuje rizika vedoucí 

k úzkosti a depresím. 

 

4.4. Rizika vs. důvěra 
 

K tématu rizik se vyjadřuje Ulrich Beck: „ ...zatímco v industriální společnosti 

„logika“ produkce bohatství dominuje nad „logikou“ produkce rizika, v rizikové 

společnosti se tento poměr převrací. Síly produkce ztratily v procesech reflexivní 

modernizace svoji nevinnost.“ (Riziková společnost, str. 18) “Na rozdíl od bohatství, 

které může lákat, ale take odpuzovat, a u něhož je vždy nutná a možná volba, koupě a 

rozhodnutí, vkrádají se rizika a škodlivé jevy všude implicitně a nezbržděny 

svobodným (!) rozhodnutím. Dávají v tomto smyslu vzniknout jakési nové 

připsanosti, “jakési civilizační askriptivitě rizika”. Ta v mnoha směrech připomíná 

osud ohroženosti, do něhož se člověk rodí, jemuž nemůže při jakémkoli úsilí uniknout, 

ovšem s tím malým rozdílem, že jsme s ním v podobné míře konfrontování všichni.” 

(tamtéž, str. 54) 

 

Giddens nás poučuje, že k pokročilé modernitě patří nejen důvěra, ale i vědomí 

rizik. Bez důvěry by nemohly fungovat základní společenské instituce, jako je směna 

zboží za peníze. My sice víme, že národními bankami tištěné papíry popřípadě binární 

kódy na bankovním účtu nemají žádnou nominální hodnotu, ale věříme v jejich 

hodnotu symbolickou, tudíž ve schopnost efektivně poměřovat cenu zboží nebo služeb 

na trhu. Bez základní důvěry v expertní systémy bychom ani nemohli vyjít z domu, 

protože bychom nevěřili statice schodů nebo systému dopravy na ulici. Tato důvěra je 

základem k fungování ve světě, jak jsme si ho odborně zkonstruovali. Nicméně 
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faktory rizik nám tuto důvěru mohou narušovat. Objektivní rizika, jako je radioaktivita 

nebo smog šířící se vzduchem nebo havárie na vodním zdroji, zasahují 

intersubjektivně úplně každého lidského i nelidského aktéra. V tomto směru se dá říct, 

že bohatství je hierarchické a rizika jsou demokratická. Industriální společnosti 

výkonu platí daň z blahobytu v podobě rizik. S tím souvisí takové stavy subjektu jako 

environmentální žal (u ochránců přírody a eko-aktivistů) nebo solastalgie (forma 

psychické a existenciální tísně způsobené globální environmentální změnou). 

 

5. Antropocén 
 

V tuto chvíli máme myslím srozumitelně vydlážděnou cestu k uvedení pojmu 

antropocén. Vedle pojmu globalizace, která se týká spíše společensko-ekonomické 

reality je antropocén univerzálním pojmenováním stavu současných přírodních 

systémů jak se syntetizují v celku planetární přírody. Historie pojmu antropocén 

začíná v 80. letech na University of Michigan z pera ekologa Eugena Stoermera. Jde o 

pojmenování geologického období, které fakticky i symbolicky ukončuje Holocén, 

který trval od poslední doby ledové přibližně kolem roku 9700 př. n. l. Nastolením 

antropocénu přírodní vědci vyjadřují stav, kdy lidská aktivita vyvolává takové 

planetární změny, že si vysloužila pojmenování vlastní geologické epochy. 

 

Antropogenní změny datujeme od poloviny 18. století, čili od vynálezu 

parostroje. Jde o změny chemického složení atmosféry a půdy, zvyšující se kyselost a 

oteplování oceánů a redukce biodiverzity manifestovaná například rozpadem 

korálových ekosystémů. „ ...“pravá Země“, je nyní po celé své ploše obalena tenkou 

vrstvou radioaktivních látek, jež se tam ukládají od roku 1945. Usazování této vrstvy 

představuje rozhodující moment antropocénu, geologického období spojeného se 

zásadní lidskou „terraformací“ Země samotné.“ (Morton in Mysl v terénu, str. 94) 

Tváří v tvář tzv. Šestému velkému vymírání druhů, kdy dochází k vyhlazování 

miliardových populací organismů stojí lidský druh jako minorita. Připomeňme si slova 

Adorna s Horkeimerem o dovršení osvícenského projektu: „Dnes, kdy se Baconova 

utopie, že „budeme v praxi rozkazovat přírodě“, v planetárním měřítku naplnila, se 

objevuje podstata podrobujícího tlaku, který Bacon připisoval neovládnuté přírodě. 

Bylo to panství samo. K jeho zrušení je vědění, v němž podle Bacona bezpochyby 
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spočívá „převaha člověka“, nyní schopno dospět. Vzhledem k takové možnosti se 

však osvícenství sloužící přítomnosti mění v totální masový podvod.“ (Dialektika 

osvícenství, str. 52) 

 

 Z článku Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene 

autorky Donny Haraway na webu e-flux 13 : „Inženýr komplexních systémů Brad 

Werner referoval na setkání Americké geofyzikální unie v San Franciscu 2012 toto: 

(globální kapitalismus) „čerpá z přírodních zdrojů s takovou vervou, tak jednoduše a 

bez zábran, že dělá celý „lidsko-planetární systém“ nebezpečně nestabilním.“ 

...(Werner) Říká, že podle jeho výzkumů je naše ekonomické paradigma hrozbou pro 

ekologickou stabilitu.“ (překlad autora) 

 

Likavčan v Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21 (str. 113): „... 

potřebujeme počítat s ne-lidskými aktéry v jakékoli socio-ekonomické asambláži... 

potřebujeme pochopit dobu, ve které žijeme skrze speciální sociotechnickou agendu 

jakožto progresivně se rozvíjející akumulaci kapitálu a vytěžování v síti života. 

Antropocén se z takového úhlu pohledu proměňuje v „nelidskou“ 

epochu Kapitalocénu.“ (překlad autora) Vzhledem k bouřlivému vývoji na poli 

robotiky a syntetické biologie, jenž jako odvětví generují obrovské množství 

nelidských aktérů, kteří se společensky čím dál více zapojují a vzhledem 

k ontologickému vyrovnání s entitami přírodními, se jeví pojem antropocén více než 

paradoxní pojmenování pro období, které podle spekulativních realistů a nových 

materialistů náleží spíše než lidskému všemu nelidskému. 

 

 

Obr. G grafické znázornění propojenosti světa skrze internet věcí 

                                                        
13 https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-

chthulucene/ 

https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/
https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/
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6. Hledání změny: čí je modernita? 
 

6.1. Neoliberalismus a jeho kulturní implikace 
 

Mark Fisher definuje negativa kapitalismu takto: nerovnost, chudoba, hlad, 

válka. Jako by neoliberální vize světa byla jediná možná a všechno utrpení, které s ní 

souvisí, bylo zkrátka jen součástí reality, kterou může neakceptovat jen utopický 

snílek. To, co Fisher nazývá realismem odkazuje na socialistický realismus, oficiální 

umělecký směr Komunistické strany Sovětského svazu, který činně produkoval 

kulturní objekty více než 60 let. Šlo o produkci cenzurovaných obrazů světa, který o 

sobě kreslila sovětská ideologie. Socialistický realismus byl brutálním ideologickým 

konstruktem světa, jehož podmínkám skutečnost neodpovídala. Kapitalistický 

realismus, to je post-ideologická myšlenková hra, která naráží na skutečnost, že z naší 

imaginace jako by vymizela schopnost jakékoli alternativy nebo vzbouření. Fisher tuto 

mentální nehybnost, akceptování statu quo, naplňování neoliberálního modelu spojuje 

s hraničním stavem impotentní mysli – s depresí. Přitom o zvnitřnění kapitalistického 

životního stylu píše už Marx: „S dalším růstem kapitalistické výroby se rozvíjí 

dělnická třída, která svou výchovou, tradicemi, zvyky uznává podmínky 

kapitalistického výrobního způsobu za samozřejmé přírodní zákony... Při obvyklém 

chodu událostí lze dělníka přenechat moci „přírodních zákonů výroby“, tj. jeho 

závislosti na kapitálu, kterou vytvářejí, zaručují a zvěčňují výrobní podmínky samy.“ 

(Kapitál I/1867, 1954, str. 777) 

 

Neoliberalismus sedmdesátých let reaguje na ekonomickou krizi konce 

šedesátých let a snaží se potlačit uvolněnou atmosféru hippies a kulturního boomu 

zejména ve Velké Británii a USA – přichází bílé límečky a utahování kravat. Vývoj 

státu blahobytu probíhal v poválečných „zlatých třiceti letech“, kdy rostly reálné 

mzdy, ale i produktivita a spotřeba. Sociální stát, později stát blahobytu (welfare) 

popisuje Brian Eno v rozhovoru pro Radio Wave14 jako zřízení, které se zaměřuje na 

rovnostářství, konkrétně rovné příležitosti pro všechny a zajišťuje základní občanské 

služby, jako bezplatné školství nebo zdravotnictví. On sám ještě stihl sklidit plody 

                                                        
14  https://www.youtube.com/watch?v=cLWOjb4ZyS4, https://wave.rozhlas.cz/brian-eno-v-

praze-nebyt-na-podpore-nikdy-se-ze-me-nestal-hudebnik-5968016 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cLWOjb4ZyS4
https://wave.rozhlas.cz/brian-eno-v-praze-nebyt-na-podpore-nikdy-se-ze-me-nestal-hudebnik-5968016
https://wave.rozhlas.cz/brian-eno-v-praze-nebyt-na-podpore-nikdy-se-ze-me-nestal-hudebnik-5968016
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sociálního státu ve Velké Británii, jež popisuje takto: „nikdy potom (po welfare state) 

už jsme v Británii nezažili takovou sociální mobilitu. Lidé jako já, tedy z dělnických 

rodin měli najednou opravdu reálnou šanci žít lepší život... po dokončení školy jsem si 

mohl dovolit dokonce rok a půl vůbec nepracovat, protože jsem normální práci prostě 

nechtěl. Čekal jsem, jestli se neobjeví něco zajímavějšího. Vláda mě podporovala a 

pro život hudebníka to bylo absolutně rozhodující. Kdybych šel hned po škole 

pracovat, nikdy by se ze mě hudebník nestal...“ 

 

Srnicek vítěznou pozici neoliberálního kapitalismu označuje za ustavení 

common sense, to znamená, že neoliberální strategii se podařilo samu sebe postulovat 

za něco samozřejmého. Neoliberální diskurz establishmentu ikonicky vystihuje výrok 

Margaret Thetcherové: „There is no alternative“. Zde se hodí znovu připomenout 

univerzalismus, který jsme zachytili u Lyotarda při popisu velkých vyprávění. Odtud 

můžeme pochopit, jak důležité vítězství se neoliberalismu podařilo, pokud získalo 

primát v ovládnutí univerzalismu. Jde o princip, kdy v podstatě cokoliv je současným 

kapitalismem okamžitě pohlceno a resorbováno. Dokonce anti-kapitalismus je jeho 

nutnou součástí. Dobrým příkladem je kritizovaná reklama na Pepsi15 z roku 2017, ve 

které pochodují kreativní příznivci neidentifikovatelného multikulturního hnutí odporu 

proti unifikaci ze strany establishmentu. Na konci reklamního spotu protestující podá 

plechovku Pepsi policistovi, kteréžto gesto má vyznít ve stylu: „My všichni jsme 

jedno.“ To je stará warholovská myšlenka, o rovnosti před Coca-Colou. Nejsme si 

rovni před bohem ani před zákonem nebo před výplatní páskou, jsme si ale rovni před 

produktem konzumního kapitalismu; Coca-Colou16. 

                                                        
15 https://www.youtube.com/watch?v=bTivpgMkGKA 

 
16  “Na Americe je skvělé, že zde začíná tradice, kdy ti nejbohatší si mohou koupit úplně tu stejnou věc, 

jako ti nejchudší. Můžete se dívat na televizi a pít Coca-Colu a můžete si být jisti, že prezident také pije 

Colu, Liz Taylor pije Colu a uvědomte si, že vy ji můžete pít stejně tak. Cola je Cola a jakkoli velký 

obnos peněz vám nemůže zajistit lepší Colu, než jakou zrovna nasává floutek někde támhle na rohu. 

Všechny Coly jsou stejné a všechny Coly jsou dobré. Liz Taylor to ví, prezident to ví, ten floutek na 

rohu to ví, stejně jako to víte i vy.” (překlad autora výroku připisovaného Andymu Warholovi) 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bTivpgMkGKA
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Obr. H modelka Kendall Jenner podává plechovku limonády policistovi v reklamě na Pepsi 

 

Neoliberalismus, inspirovaný libertariánskými filozofiemi od autorů jako je 

například Ayn Rand (Virtue of Selfishness), podle jeho kritiků rozboural jeden 

z civilizačních vrcholů šedesátých let (pro politickou levici) – welfare state 17 . 

Doktrína od té doby sama sebe potvrdila až ke zvnitřnění subjektem jako zdravý 

selský rozum a stala se univerzalistická, dokonce přebírá témata levice, které skrze 

firemní hodnoty a filozofie propašovává do světa, čímž vzniká jakýsi post-

kapitalistický hybrid. Postulování tohoto zdravého selského rozumu lze vystopovat 

historickým exkurzem do 70. let, kde jsou dohledatelné konkrétní kroky konstruování 

sociální reality na principu neoliberalismu. Jako nástroje nastolování sloužily zejména 

think tanky, univerzitní kampusy, bankovní sektor, vládní štáby i média. Aktivní 

rozmontování poválečného welfare, tedy sociálního státu, se silnými odbory, s 

občanskými podporami a sociálním zabezpečením ve prospěch kapitálu se stalo 

největším úspěchem neoliberalismu. 

 

Poslední rebelující generace dospívala v devadesátých letech a zemřela s 

Kurtem Cobainem. Po tomto milníku už se rozdíl mezi konformním a subverzivním, 

oficiálním a alternativním a mezi popkulturou a undergroundem rozpíjí, propíjí a 

                                                        
17 „Systém sociálního zabezpečení, které vytvořili Belgie, Švédsko, Francie, Nizozemsko a Německo 

během 19. století a speciálně po roce 1945 může být bez nadsázky považováno za vrchol evropské 

civilizace stejné hodnoty jako jsou francouzské katedrály, Beethovenovi symfonie, Vermeerovi obrazy, 

Goethův Faust nebo romány od Camuse.“ (překlad autora z článku Geert van Istendaela na); 

http://www.voxeurop.eu/en/content/article/3272001-saint-precarious-new-icon-europe 
 
 
 

http://www.voxeurop.eu/en/content/author/194601-geert-van-istendael
http://www.voxeurop.eu/en/content/article/3272001-saint-precarious-new-icon-europe
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prolíná18. Přichází generace mileniálů (generation Y/Z/What?), Mass Indie skupiny K-

HOLE atp.: „Bylo to, jako kdyby někdo zařval „Střelba!“ v zaplněném kinosále v den, 

kdy Kurt Cobain zemřel se každý snažil najít jiný východ. Hnutí masového indie se 

zrodilo o 45 minut později. Unavení neustálým zkoušením dveří se zúčastnění 

rozhodli zůstat uvnitř.... Ale jen proto, že hnutí masového indie19 je pro-diverzitu,  

ještě neznamená, že je post-úzkostlivé. Ve světě existuje jenom omezené množství 

jinakosti a mainstreamizace indie hnutí udělala jinakost ještě o to děsivější. Úzkost 

z toho, že už není kam uniknout, je vždy katalyzátorem pro něco nového“ (překlad 

autora)20 

 

6.2. Akceleracionismus 
 

Termín pochází od filozofa Benjamina Noyse. Jde o teorii v libertariánsko post-

marxistické linii. “…”Marx tvrdí, že skutečná překážka kapitalistické produkce je 

kapitál sám,” my navrhujeme probourat tuto bariéru obrácením kapitalismu proti 

němu samému. Jde o určitou variantu ”politiky horšího”: pokud v sobě kapitalismus 

skrývá síly sebezničení, pak je nezbytné jej radikalizovat a čím více, tím lépe. 

Můžeme tuto tendenci nazvat akceleracionismem.”21 

 

Akceleracionismus nastartoval v polovině 90. let filozof Nick Land. Vychází z 

myšlenek Deleuze a Guattariho Kapitalismu a schyzofrenie. Kapitalizmus se odlišuje 

od dřívějších sociálních řádů tím, že operuje s procesy deteritorializace, které pracují 

tak, aby uvolnily potlačované dynamiky touhy, dříve bezpečně uvězněné v 

                                                        
18 „Jestliže v roce 2000 působil z tisíců samplů sestavený debut australských The Avalanches jako čistá 

sonická magie, o několik málo let později si doma tvořil vlastní mashupové desky leckterý jenom 

trochu technicky zdatný fanoušek. Zrodila se první generace, která jako jeden z hlavních bodů svého 

hudebního programu neměla vymezování se vůči generaci svých rodičů.“ ... Kreativní podzemní proudy 

se jenom výjimečně střetávaly s mainstreamem,... během osmdesátých let v Evropě a na britských 

ostrovech se hitparády s undergroundem prakticky nepotkávaly. Ve Spojených státech byla 

samostatnost alternativní hudby s hardcore-punkovými kapelami v čele ještě výraznější, a to i přesto, že 

to byla právě z těchto kořenů vzešlá Nirvana, která v devadesátých letech dvourychlostní příběh 

popkultury ukončila. Definitivně prolnutí ale přišlo až s masovým nástupem internetu... Tenká červená 

linie mezi oběma světy je stále vidět, jen se stále víc ztrácí – stejně jako se rozmazávají monopoly 

distribučních kanálů.“ (Špičák, Hroch: http://www.rozhlas.cz/radiowave/hudba/_zprava/alternativa-vs-

mainstream-kdo-se-boji-popu--1683544) 
19 indie je zkratka z angl. independent a znamená nezávislou kulturu – masové indie pak znamená, že 

nezávislá kultura se stala masovou 
20 K-HOLE, PDF no. 1, YOUTH MODE: A REPORT ON FREEDOM, October 2013, khole.net 
21  Benjamin Noys in Alex Williams – Escape Velocities: https://www.e-

flux.com/journal/46/60063/escape-velocities/ 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/hudba/_zprava/alternativa-vs-mainstream-kdo-se-boji-popu--1683544
http://www.rozhlas.cz/radiowave/hudba/_zprava/alternativa-vs-mainstream-kdo-se-boji-popu--1683544
https://www.e-flux.com/journal/46/60063/escape-velocities/
https://www.e-flux.com/journal/46/60063/escape-velocities/
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primitivních nebo despotických principech tabu. D&G se ptají: “Kudy vede cesta 

revoluce?... Vystoupením ze světového trhu?... nebo naopak. To znamená pořád dál, 

tedy spolu s trhem?... Ne opustit proces, ale jít dál “akcelerovat proces”. (Deleuze a 

Guttari tamtéž) 

 

V intencích Nicka Landa jsou levicové myšlenky překážkou pro radikálně 

myšlený akceleracionismus. V libertariáském akceleracionismu je totiž kapitál jedinou 

vůdčí silou zcela mimo lidské měřítko, která svou rychlostí může sama vést směrem 

k jedinečné technologické singularitě. V jeho vizích může dokonce lidstvo zaniknout 

jako přechodná entita k abstraktní planetární inteligenci. V důsledku myšlenek Nicka 

Landa bude skrze akceleraci globálního kapitalismu člověk překonán ve prospěch své 

technologické apoteózy. (tamtéž) 

 

6.3. Kultura práce 
 

Kromě ekonomického kapitálu, jenž zapříčiňuje onen nelidský Kapitalocén a 

který sám sebe množí, čímž rozšiřuje mezeru mezi lidmi (mezi těmi, kteří jím 

disponují a těmi kteří ne), spoluvytváří marxistickou základnu stále ještě práce. Práce 

je podle Marxe „proces, probíhající mezi člověkem a přírodou, proces v němž člověk 

svou vlastní činností zprostředkovává, reguluje a kontroluje výměnu látek mezi sebou 

a přírodou. Vystupuje proti přírodní látce samé jako přírodní síla.“ (Kapitál I, str. 196) 

Hodnota zboží je pak podle této teorie množství práce ve zboží zhmotněná a spočívá 

v pracovní době nutné k výrobě. Prodej vlastní práce je pro mnoho z nás jediným 

možným způsobem přežití. 

 

Podle Nicka Srniceka, který s  kolegou Williamsem vydal v českém levicovém 

prostředí vlivnou publikaci Inventing the Future, žijeme v kultuře práce. Vyspělé 

společnosti jsou stratifikovány podle dvou druhů kapitálů, přičemž připusťme tezi, že 

s mohutněním dystopické reality, kterou Fisher nazývá kapitalistický realismus, začíná 

při vytváření statusů výrazně dominovat kapitál ekonomický nad kulturním. Na tomto 

druhu kapitálu je fakticky závislá naše svoboda22, ale konec konců, jak už víme od 

                                                        
22 Srnicekova koncepce negativní svobody, jak ji ustavuje kapitalismus: „V praxi znamená... 

ekonomickou svobodu prodávat naši práci a svobodu výběru mezi naleštěným zbožím konzumerismu. 

V rámci negativní svobody jsou si chudí i bohatí rovni nezávisle na tom, že zjevně mají obě skupiny 
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Jamesona, i možnost disponovat kapitálem kulturním. Přímo v srdci neoliberální 

doktríny stojí, stejně jako v ústřední myšlence meritokracie23, že kdo poctivě a tvrdě 

pracuje v souladu se svými talenty a schopnostmi, ten bude náležitě oceněn. Kromě 

peněz, které kapitál generuje sám ze sebe na principu investic, je tedy naše 

společenská pozice (ale i vnitřní spokojenost) závislá na výši našeho příjmu a 

uspokojení z práce. „Význam, jakého výdělečná činnost nabyla pro život lidí 

v industriálním světě, nevystupuje snad nikde tak zřetelně jako v situaci, kdy se dva 

neznámí lidé setkají a jeden druhému položí otázku: „Čím jste?“... Když znám 

povolání svého protějšku, myslím si, že ho (ji) známe... Ve společnosti, v níž život 

závisí na povolání jako na červené niti, obsahuje povolání skutečně některé klíčové 

informace: příjem, status, jazykové schopnosti, možné zájmy, společenské kontakty 

atd. (Riziková společnost, str. 222)  

 

Do konglomerátu myšlenek sdružených v pojmu kapitalistický realismus patří i 

tato slova Adorna s Horkheimerem: „Technický proces, k němuž se po svém 

vymazání z vědomí subjekt zvěcnil, je zbaven mnohoznačnosti mytického myšlení, 

stejně jako všeho významu vůbec, protože rozum sám se stal pouhým pomocným 

prostředkem všeobjímající hospodářské aparatury.“ (Dialektika osvícenství, str. 41) 

Analytickým ústrojím poststrukturalistů řečeno; společenský aparát slouží 

k přerozdělování touhy. Mark Fisher upozorňuje, že se musí každý sám sebe upřímně 

zeptat, kolik touhy přilévá do systému/společenského aparátu, a tím ho udržuje 

v chodu: “Abychom se (levice) opětovně stali reálnou politickou silou, musíme si 

nejprve přiznat aktivní podíl naší vlastní touhy na chodu nelítostné mašinérie 

Kapitálu. Projektováním zla a nevědomosti na fantasmatické Druhé popíráme náš 

aktivní podíl ve strukturách planetárního útlaku.” (Kapitalistický realismus, str. 26-27) 

Je v kultuře práce nepracovat cestou odporu? 

 

                                                                                                                                                               
jiné možnosti jednat. Negativní svoboda je kompletně kompatibilní s masovou chudobou, hladověním, 

bezdomovectvím, nezaměstnaností a nerovností... oproti tomu syntetická svoboda si uvědomuje, že 

formální právo bez materiální kapacity není k ničemu.“ (Inventing the Future, str. 124) (překlad autora) 

 
23 „Mysl je nejnadanějším členem demokracie věcí, kterého známe. S ohledem na bytí či realitu má 

veškerá existence rovné postavení. Liší se pouze důležitostí a v případě demokracie, kde talent má 

volné pole působnosti, ti nejnadanější získají vliv a sílu.“ (Samuel Alexander in Objekt, str. 84) 
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6.4. Budoucnost nepracuje 
 

Nick Srnicek v publikaci Inventing The Future představuje svůj koncept 

akceleracionismu. Jde o způsob nasazení levicových myšlenek na platformu globálně 

dominantního neoliberálního kapitalismu. Jeho úvaha vychází z tradičních principů 

levice, které se zdají být v současném světě nedostatkové, jako je rovnost, solidarita, 

empatie, emancipace. Problém současné neúčinné levice je v její zaostalosti. 

Akceleracionistický program je vlastně pokus levice o znovuzískání podílu na 

modernitě, kterou jako by momentálně bezbřeze opanovala neoliberální kapitalistická 

elita. Srnicek očekává v blízké budoucnosti krizi práce. Naše společnost, založená na 

práci (workfare = work for your wellfare) má svoje disciplinační momenty. 

Společenská struktura odsouvá ze svého středu prekariát, podzaměstnané, dlouhodobě 

nezaměstnané, vyloučené, ať už z důvodu rasového, genderového nebo rodového, 

neschopné pracovat, staré a těhotné atd. Podle kvality vzdělání a práce se pak odvíjí 

kvalita našeho života. Teprve zaslouženost skrze práci je branou k zajištění životních 

nutností, jako je bydlení, stravování, lékařská péče atp. Z velké části závisí na kvalitě 

našeho zaměstnání. 

 

K fenoménu prekarizace práce: „Prekarizace pracovních podmínek, jež vyplývá 

z reforem, které se na evropských pracovních trzích uskutečňovaly v průběhu 

osmdesátých a devadesátých let, a z oslabování vyjednávacích pozic odborových 

organizací, tvoří podstatu fenoménu mzdové chudoby. Prekarizace práce, do níž 

zahrnujeme mimo jiné pracovní smlouvy na dobu určitou, nedobrovolné uzavírání 

pracovních smluv na částečný úvazek a rostoucí podíl externalizace a subkontratace 

ve výrobní procesu, dovedla velký počet pracujících domácností do situace, v níž 

skutečnost, že člověk má práci, již nepředstavuje záruku toho, že je člověk ochráněn 

před chudobou.“ (Materiální podmínky chudoby, str. 115) 

 

„Jestliže důsledky destandardizace v oblasti pracovní doby a pracovního 

prostoru shrneme, můžeme říci, že probíhá přechod od jednotného, pro industriální 

společnost příznačného systému celoživotní a celodenní práce, jehož radikální 

alternativou je nezaměstnanost, k rizikovému systému flexibilního, pluralizovaného, 

decentralizovaného neúplného zaměstnání. Nezaměstnanost je v tomto systému 

takříkajíc v podobě neúplných forem zaměstnání „integrována“ do systému 
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zaměstnání, ovšem výměnou za generalizaci nejistot spojených se zaměstnáním... 

Pracovníci vyměňují trochu svobody získané ve vztahu k práci za nové tlaky a 

materiální nejistoty.“ (Riziková společnost, str. 228) 

 

Jak ale víme například z loňské série reportáží Saši Uhlové - Hrdinové 

kapitalistické práce24, na trhu jsou takové pozice, které kopírují minimální mzdu, s níž 

vyžít v současném světě téměř není možné. Ale jelikož máme před sebou další 

technologickou revoluci (čtvrtá průmyslová revoluce), musíme vzít v úvahu rapidní 

pokles pracovních pozic a s ním i pokles důležitosti placené práce. Ačkoli předpoklad 

poklesu pracovních pozic nemusí být platný, neboť dosud se s každou další 

technickou revolucí počet pracovních pozic zvyšoval. Nicméně nikdy ještě nešlo o 

takovou revoluci, která by měla v plánu tak masivní automatizaci. Proto bychom měli 

nastavit jiný model ohodnocování, kterým má být nejen podle Srniceka základní 

občanský příjem (Universal Basic Income=UBI), neboť období přechodu do nejistých 

časů by mohlo generovat ještě větší úzkosti zejména u nižších vrstev. 

 

 

Obr. I screenshot z dokumentárního filmu Apoleny Rychlíkové – Hranice práce 

 

                                                        
24 https://a2larm.cz/2017/09/hrdinove-kapitalisticke-prace/ 

 

https://a2larm.cz/2017/09/hrdinove-kapitalisticke-prace/
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Výkonné a precizní stroje budou schopné velkou část produkce, která je jednou 

z hlavních složek materiální směny, obstarat bez potřeby lidské práce. Jestliže jsme 

tedy dosud prodávali svůj čas a svoje schopnosti na trhu práce, do budoucna budeme 

muset počítat s konkurencí mnohem efektivnějších a přesnějších strojů. To by ale 

nemělo být strašidlo pro už tak vykořisťovanou pracující třídu, ale naopak naději na 

zbavení se tohoto vykořisťování. Jestliže se kapitál budoucnosti bude „provozovat 

takřka sám“, pak zbyde mnohem více volného času, po kterém dnes všichni tolik 

touží. Prekarizovaným pracujícím se často vyplatí spíš sociální podpora. Tento 

paradox by mohl kompenzovat základní příjem. S masivní automatizací bude vznikat 

nadhodnota sama ze sebe (z kognitivního vkladu jejích funkcionářů a držitelů 

výrobních prostředků). Otázka je, jestli se nerovnost touto technologizací ještě zvýší 

nebo využijeme této příležitosti k spravedlivějšímu přerozdělení. Teorií spravedlnosti 

je ale více a dostaneme se k nim později. 

 

6.5. Co je základní příjem? 
 

„ ...základní příjem je takový příjem, který stát vyplácí každému plnoprávnému 

členovi společnosti nebo v ní trvale usazenému jednotlivci, ... nezávisle na tom, jaké 

jsou jeho případné další zdroje příjmu, a bez ohledu na to, s kým žije ve společné 

domácnosti.“ (Materiální podmínky svobody, str. 194) Daniel Raventós se při své 

argumentaci základního příjmu odráží od historických teorií spravedlnosti. Jednotlivé 

politické filozofie tak vyjevují svoje možnosti, jak vyargumentovat zavedení 

základního příjmu a daří se to i u  přesvědčení, jako je libertarianismus nebo 

republikanismus. 

 

Libertariání věří v právo na soukromé vlastnictví, jemuž nesmí odporovat nebo 

ho narušovat žádné jiné právo. Podle levicové frakce libertariánů má člověk sám sebe 

ve vlastnictví, tudíž jeho práce by neměla být zdanitelná. Přírodní zdroje ovšem 

původně nejsou ničí, na ty mají všichni lidé stejný nárok. Přírodní zdroje by tedy měly 

být předmětem spravedlivého přerozdělení. To ovšem není v podmínkách sedmi 

miliard lidí reálné – vypočítaný koeficient z poměrného vlastnictví přírodních zdrojů 

ovšem možný je a má svůj výraz právě v základním příjmu. 
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Z teorie spravedlnosti Johna Rawlse (liberalismus) zase vyplývá něco jiného. 

Jeho názor výmluvně ilustruje obraz z knihy Political liberalism (1993): „Ti, kteří celé 

dny surfují na Malibu si musí najít způsob, jak se zajistit a ne být závislí na veřejných 

prostředcích.“ Rawls vypracovává teorii spravedlnosti na základě „férovosti“. V ní 

odstupňovává tři kategorie, podle kterých má spravedlivě probíhat přerozdělování: 1) 

maximum rovných svobod pro všechny, 2) férová rovnost šancí ve veřejných funkcích 

(nediskriminace), 3) takové přerozdělení, které maximalizuje příjem nejvíce 

znevýhodněným. Přičemž Raventós určuje „sebeúctu“, jako primární a nejdůležitější 

statek, který je redistribuován. A právě základní příjem se zdá v tomto pojetí jako 

vhodným nástrojem pro zajištění sebeúcty hendikepovaných (nejvíce 

znevýhodněných), v kontrastu k ponížení při přijímání sociálních dávek. 

 

Podle jednoho známého myslitele v republikánské tradici – Aristotela - se 

občané dělí na nemajetné chudé a bohaté vlastníky. Aristoteles podporoval spíš 

oligarchii (vládu bohatých) než demokracii (vládu chudých), neboť neviděl smysl 

v garanci plných politických práv občanům, kteří nemají zajištěnou hmotnou 

existenci. „...ten, kdo nemá zajištěnou hmotnou existenci, nemůže být svobodný, 

neboť k tomu, aby mohl žít, je nutně odkázán na druhé.“ (Materiální podmínky 

svobody, str. 71) Proto zní argument pro zavedení UBI v republikánské linii takto: 

„Podle republikánského pojetí není svoboden ten, kdo nemá zajištěnou svou hmotnou 

existenci. ...souhlasíme-li s tím, že ten, kdo se ocitne v postavení příliš závislém na 

druhých, nemůže být svobodný, a jsme-li přesvědčeni, že velké sociální nerovnosti 

představují skutečnou překážku pro svobodu mnoha miliónů lidí, pak nepotřebujeme 

mnoho argumentů k tomu, abychom pochopili, že chudí lidé nemohou být vpravdě 

svobodní. ...Základní příjem je myšlenka, která aspiruje na to, aby skoncovala 

s chudobou.“ (Materiální podmínky svobody, str. 120-121) 

 

Vyložit vyčerpávajícím způsobem ekonomické aspekty základního příjmu není 

ambicí této práce. Tento nástroj možné ekonomiky budoucnosti se zkrátka jeví jako 

logické vyústění automatizace, která v důsledku budoucích inovací 4. industriální 

revoluce změní kompletně paradigma naší výroby a našeho hospodaření. 

Automatizace, robotika, umělá inteligence a nastupující průmysl 4.0 může mít 

revoluční potenciál, může být myšlen v linii osvícenství a modernity, pokud jeho 

rozvoj zajistí svobodu více lidem. To se může stát přerozdělením v rámci základního 
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příjmu. Tím by bylo zajištěno nejen více sebeúcty i těm nejmarginalizovanějším 

občanům z hlediska liberalismu, ale i více prostoru pro pobyt hledět si své bytnosti 

v heideggerovském chápání. 

 

6.6. čtvrtá industriální revoluce 
 

Klaus Schwab v knize The Fourth Industrial Revolution popisuje změny, které 

mají nastat v průmyslu v nejbližších sedmi letech. Předpovídá 4. průmyslovou 

revoluci, přičemž první dvě byly pouze mechanickými extenzemi energie svalů (1760-

1840 éra parního stroje, 1880-1930 montážní linky a masová produkce, elektřina), 

třetí revoluce přichází s rozšířením počítače, zatímco v současnosti se rozbíhající 4. 

vývojová fáze bude rozšířením možností produkce a distribuce skrze kognitivní 

schopnosti člověka pomocí digitality a sítí, přenesené na neúnavné robotické dělníky. 

Revolučnost zajišťují technologie, které vstupují do hry úplně nově, jako je AI (umělá 

inteligence)25, která je schopná se sama zdokonalovat a být invenční mimo racionalitu 

člověka 26 .  Dalšími aktéry ekonomické změny jsou takzvané digitální platformy 

(Facebook: největší mediální dům, který netvoří vlastní obsah, Airbnb: největší 

obchodník s ubytováním, který nevlastní jedinou nemovitost, Uber: největší 

taxislužba, která nevlastní jediný automobil, Alibaba: největší prodejna, která 

nevlastní jediný kus zboží...). Z hlediska tradiční ekonomie se tyto platformy nazývají 

disruptory (narušitelé), neboť jejich činnost založená čistě na digitální organizaci 

rozrušuje chod dlouhodobě zajetých (fyzických) odvětví a aktivují nový druh 

poptávky on demand a ekonomický model ekonomiky sdílení. Dalšími příklady změn 

v průmyslu, které budou poháněny inovací, jsou 3D tisk (aditivní výroba), internet 

věcí, blockchain technologie, nano materiály a syntetická biologie, soft robotics, 

autonomní dopravní systémy, „pěstování“ biologických tkání pro medicínu, genetické 

inženýrství, vydávání vládních rozhodnutí na základě analýz big data atd. 

 

                                                        
25 „Myšlení se zvěcňuje k samočinně probíhajícímu, automatickému procesu, soupeřícímu se strojem, 

který sám vytváří, takže tento stroj může nakonec myšlení nahradit.“ (Dialektika osvícenství, str. 37) 

 
26 „It’s not a human move. I’ve never seen a human play this move. So beautiful.“ (prohlásil Fan Hui, 

trojnásobný evropský šampion v Go a poradce týmu AlphaGo při historickém zápasu ve hře Go mezi 

Lee Sedolem a programem AlphaGo od společnosti Google. Uvažme, že lidé hrají Go 2,5 tisíce let...) 
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Všechny tyto změny mají jednoho jmenovatele a tím je technologický 

vývoj/inovace. Schwab jakožto zakladatel a výkonný prezident Světového 

ekonomického fóra apeluje na státy prohlášením, že rozsah, ve kterém společnost 

nové technologie používá, určuje pokrok a životní úroveň dané společnosti. Naopak 

tam, kde se technologie nerozšíří, společnosti strádají. Není snad třeba dodávat, že 

jsou místa na planetě, kam nepronikla ještě ani elektrifikace. 4. průmyslová revoluce 

tak neklade výzvy pouze společnostem rozvinutých oblastí, které se momentálně 

utkávají v další fázi závodu o ekonomické světové prvenství. 

 

6.7. Technologie; naděje nebo hrozba 
 

S otázkou technologií a techniky obecně přichází několik dilemat. Na jednu 

stranu s technologickým vývojem stoupá blahobyt rozvinutých společností – na 

druhou ale dochází k přetížení jejích aktérů a bezbřehému konzumerismu v rámci 

lineárních neudržitelných ekonomik, který může kromě milionů tun odpadu 

v ekosystému ilustrovat například neustálý růst obézních lidí v populaci. Na jednu 

stranu technologie dokáže dříve nemyslitelné a v mnoha odvětvích, jako třeba 

v medicíně, jednoznačně zlepšuje lidský život. Na druhou stranu je hrozbou nejen 

v heideggerovském slova smyslu pro bytnost člověka, ale i pro přírodní systémy 

v intencích rizikové společnosti Ulrycha Becka. Tak či onak je technologie 

nejsignifikantnějším aspektem současné lidské existence a kromě jiných odvětví na 

technologii reaguje i umění, které by mělo být záchranou. 

 

Jaké nástrahy v sobě další technologická revoluce skrývá? Jsou spojeny 

především s dalším zvětšováním nerovností mezi lidmi. Měli bychom hledat takový 

globální narativ (což by mohlo mít potenciál překlenout postmoderní situaci, která se 

vyznačuje koncem velkých vyprávění), který by nejen eticky a právně vymezoval 

pravidla pro nové technologie, ale také by z jejích výdobytků zajistil prospěch „všem“ 

a ne jen „některým“. Hrozí další zvětšování mezery mezi těmi, kdo disponují 

kapitálem (a technologiemi) a těmi, kdo pouze prodávají svou práci. Podíl práce na 

globálním HDP klesá. Pracujícím stagnují platy, množství nekvalifikované práce 

rapidně ubývá, celé výrobní segmenty se z druhých a třetích světů přesouvají zpátky 

do svých domovin (neboť zaměstnavatelé už nehledají levnou pracovní sílu, ale 
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potřebují být blízko centrům inovace). S novými technologiemi sice vznikají i nová 

pracovní odvětví, a tam, kde pracovní pozice zanikají, tam se zase nové objevují. Ale 

rekvalifikace je nákladná a časově náročná a mnohdy hořce komická. Například když 

horníci v předdůchodovém věku po zavření dolu dostanou strukturální možnost skrze 

úřad práce rekvalifikovat se na programátory 27 . Tyto a mnohé jiné problémy 

budoucnosti by mohl vyřešit právě základní příjem. 

 

  Největší brzdou pro možnosti změny jsou politická moc a kultura práce. Jsme 

zvyklí se tak silně identifikovat skrze naše zaměstnání, že si už ani nejsme schopni 

představit jiné způsoby utváření identit. Zvnitřněná foucaultovská disciplinace, 

proměněná v postfordistickou kontrolu, neoddělenost volného času od práce a neustálá 

připojenost k internetu z nás dělá vykořeněné roboty, jejichž civilizačním symptomem 

je deprese a syndrom vyhoření. Ztráta smyslu, která se zdá všudypřítomná28 souvisí 

nejen se sekularizací pozdně konzumní společnosti sociálních sítí, ale pramení také z 

nesmírného vytížení jedinců, kteří chtějí ve společnosti obstát. Výměnou za ztrátu 

jistot, buď v případě rozpadu východního socialismu nebo na západě rozpadem 

sociálního státu, se stáváme bojovníky vydanými na milost drastické kapitalistické 

exploataci. 

 

7. Směrem ke spekulaci; rozšíření hranic myslitelného 
 

V druhé části práce svou pozornost od sociálna částečně obrátíme směrem 

k objektu. Letmý exkurz do myšlení spekulativního obratu má za cíl zjistit, do jaké 

míry je tento filozofický směr adekvátní k řešení problémů dneška. Zda jde o módní 

slonovinovou věž teoretiků a filozofů, kteří z bezpečí svých pracoven a galerií upínají 

pozornost na něco tak nevinného a řekněme mlčenlivého, jako je „objekt“. Nebo jde o 

                                                        
27 film Poslední šichta Tomáše Hisema, 30 min., reřie Jindřich Andrš: https://dafilms.cz/film/10269-

posledni-sichta-tomase-hisema 

28 MgA. Kryštof Ambrůz, navrhovaný na cenu děkana FAVU VUT v Brně za nejlepší diplomovou 

práci pro akademický rok 2016/17: “Ve své diplomové práci nic neřeším, ničeho se nedotýkám a v 

závěru k ničemu nechci dojít. Pracuji bez tématu, bez motivace.” 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=144782 

 

https://dafilms.cz/film/10269-posledni-sichta-tomase-hisema
https://dafilms.cz/film/10269-posledni-sichta-tomase-hisema
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=144782
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naléhavé téma, jehož promýšlení si žádá nutnost doby a bude takové myšlení nakonec 

společensky přínosné. 

 

7.1. Víra v humanitu 
 

1) „Věci o sobě? Ale mají se dobře, díky za optání. A jak se máš ty? Stěžuješ si 

na věci, které ještě nebyly poctěny tvým pohledem? Cítíš snad, že jim chybí osvícení 

tvým vědomím? Ale když jsi dnes ráno zmeškal cválající svobodou zeber na savaně, 

tak je to špatně pro tebe; zebry nebudou litovat, že jsi tam nebyl, stejně bys je ochočil, 

zabil, fotografoval nebo studoval. Věcem o sobě nic neschází, stejně jako Africe 

nescházeli běloši před jejich příjezdem.” (The Pasteurization of France, str. 193) 

 

2) “Tu se objevila liška. 

“Dobrý den,” řekla, 

“Dobrý den,” zdvořile odpověděl malý princ… 

“Pojď si se mnou hrát,” navrhl malý princ… 

“Nemohu si s tebou hrát,” namítla liška. “Nejsem ochočena.” 

… “Co to znamená ochočit?” 

“Je to něco, na co se moc zapomíná,” odpověděla liška. “Znamená to vytvořit 

pouta…” 

… “když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne 

jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě…” 

 

(Malý princ, str. 69-71) 

 

Na těchto dvou zcela rozdílných pojetích “ochočení” je zřejmý rozdíl mezi 

důvěrou v člověka humanismu (Exupéry) a naopak nejistotou ve všech variantách 

posthumanismů. V druhé ukázce je ochočení pojímáno jako pouto, jakožto citová 

vazba. O citu, jako o něčem, co je vlastní člověku, dosud ani jednou nepadla žádná 

zmínka. Je to logické. Jak se má vědecký diskurz zabývat něčím tak bytostně 

nepopsatelným, jako je cit, ježto je hlavně prožitkem a těžko se může vztahovat na 

teorie větších celků. Kdykoli se o citu chce psát, mizí nám jeho prožitková část. 

Analyticky dekonstruovat cit nebo jej kriticky prosvítit rozumem nikam nevede. Cit 
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může existovat jen jako relace mezi bytostmi obývajícími svět. Nicméně právě proto 

je jeho zmínka důležitá. Můžeme chápat konání člověka jako devastativní a 

bezohledně antorpocentrické, nebo účelově a racionálně deterministické, sice pak 

postihneme část dimenze lidství a jeho působení na planetě, ale ochudíme se o její 

protiváhu, která je milující a pečující. Oba tyto póly je třeba mít na paměti, když 

budeme dále rozmontovávat humanismus v různé variany posthumanismů. Zdá se 

sice, že antropocentrismus (a s ním spojený korelacionismus) je dějinně skutečně 

neudržitelný. Přesto, při spekulativních pokusech o ontologické vyrovnání s ostatními 

entitami a bytostmi obývajícími tento svět, nesmíme ztratit víru v člověka. Ochudit se 

o cit a s ním spojenou moudrost by znamenalo zploštit lidské tělo na biologický stroj 

oplývající řídícím rozumem, jak jej vidí Descartes29. Současná nedůvěra v humanitu je 

nejen velká, zároveň se ale nseutále zvětšuje a naboptnává svět věcí, který se spolu s 

přírodními entitami hlásí ke slovu. Přichází doba spekulativního obratu a 

posthumanismů. 

 

7.2. Heidegger a věcnění 
 

Heidegger se pokouší k věci dostat fenomenologickou cestou: „Co je na věci to 

věcné?“ „Co je věc o sobě?“ K věci o sobě se dostaneme teprve tenkrát, až naše 

myšlení jednou dosáhne věci jakožto věci.“ („Věc“ in Básnicky bydlí člověk, str. 11) 

Dosud lidé ani Platon (eidos) ani Aristoteles nemysleli bytnost věci. „Věcnost nádoby 

nikterak nespočívá v látce, z níž nádoba sestává, nýbrž v onom pojímajícím prázdnu.“ 

(str. 13) „Věda uvádí džbán jakožto věc vniveč, protože věci, jako to, co je 

směrodatně skutečné, nepřipouští. Toto vědění vědy, jež je ve svém oboru, totiž 

v oboru předmětů, tak nutkavé, zničilo věci jako věci už dávno předtím, než vybuchla 

atomová bomba... Věcnost věci zůstává skryta, zapomenuta. “ (str. 15) 

                                                        
29 „ ...uvědomme si, že smrt nenastává nikdy kvůli selhání duše, ale pouze proto, že se některá z 

hlavních částí těla poruší; a uvažme, že tělo živého člověka se od těla mrtvého liší zrovna tak, jako se 

odlišují hodinky či jiný automat (tj. stroj, který se pohybuje sám od sebe), pokud jsou nataženy a pokud 

v sobě mají tělesný princip pohybů, pro něž byly sestaveny, a vše nezbytné pro své fungování, od 

stejných hodinek či jiného stroje, pokud jsou rozbity a pokud v nich přestane působit princip jejich 

pohybu.“ (Vášně duše, str. 33) 
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Na další cestě myšlení se Heidegger typickým etimologickým způsobem 

pokouší odemknout věc jako věc – v tomto případě džbán skrze motiv pojímání a 

nalévání, jehož německým ekvivalentem je schenken. Přidáním přípony Ge- se z verba 

nalévání stane předmětné určení věcnosti, substantivum – das Ge-schenk, česky dar. 

Nakolik je tato cesta důvěryhodná je na každém čtenáři. Jako by tato metoda 

postulovala němčinu jako výsostný jazyk filozofie anebo spíš jedné konkrétní 

heideggerovské filozofie. Heidegger se v pozdních spisech loučí s univerzalistními 

ambicemi (opuštění projektu fundamentální ontologie) a nastupuje na cestu myšlení 

po boku básnění. Jakým způsobem se nám takto „nečekaně“ může přiblížit „věc o 

sobě“? Myslím že tak, že pro každou konkrétní věc, dnes by se řeklo objekt, je potřeba 

vyvinout takovou cestu jejího zpřístupnění, jako to ukazuje Heidegger u džbánu, jinak 

nám zůstane zahalena. Chápat utilitárně džbán jako nádobu na pojímání tekutiny je 

určitě možné. Jenomže určit účel džbánu z jeho bytnosti, jímž je údajně „dar 

nalévaného“, jenž shromažďuje skrze víno nebo vodu země a nebesa... v tom slyšíme 

úplně jinou významotvornou rovinu postihnutí věci o sobě. „V daru nalévání dlí po 

svém způsobu smrtelní. V daru úlitby dlí po svém způsobu božští...“ (Tamtéž, str. 19) 

 

To, co stojí před námi jako před-mět stojí před námi bez odstupu (což ale není 

blízkost) – příklad televize, doprava. „Myslíme-li věc jako věc, pak klademe bytnost 

věci šetrně do oblasti, z níž bytuje. Věcnění je přibližování světa. Přibližování je 

bytnost blízkosti. Pokud šetříme věc jako věc, obýváme blízkost.“ (str. 33) Vidíme, že 

Heideggerovo „věcnění“ není daleko od Exupéryho „ochočení“. Zmínka 

o etymologické metodě myšlení má poukázat na význam referenta sdělení, jímž je 

v tomto případě jazyk, jakožto průvodce myšlení. Spekulativní obrat se snaží jazyk 

zatlačit do ústraní, aby zvýznamnil „objekt“. „Mistr Eckhart používá slovo dinc jak 

pro Boha, tak i pro duši. Bůh je pro něho „hoechste und oberste dinc“, nejvyšší a 

nejvýznamnější věc. Duše je „groz dinc“, velká věc. Tím nechce tento mistr myšlení 

nikterak říci, že Bůh a duše jsou snad totéž co kus kamene...“ (Tamtéž, str. 25)  Já 

myslím, že myslitele spekulativního obratu by tahle možnost minimálně nadchla ke 

zkoumání. 
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7.3. Příprava pro spekulativní obrat v myšlení Bruno Latoura 
 

Latour si svou tezí, že jsme nikdy nebyli moderní, která se opírá o argument 

směšování sfér kulturního a přírodního, jenž vede ke vznikání hybridů, připravuje 

cestu pro teorii sítě aktérů. Popřením moderního projektu si připravuje půdu pro 

kritiku primátu člověka, která dává v mnohém smysl. Představme si například 

projektanta, jak projektuje dům bez kalkulačky, pravítka a geodetického přístroje. 

Staviteli by se těžko stavělo bez hlíny, ze které se pálí cihly nebo bez kmenů stromů, 

ze kterých tesař připravuje krovy. Teorie sítě aktérů má za úkol zviditelnit tyto 

neviditelné, které si člověk podrobil ve své osvícenské pýše, respektive romanticko-

tragické izolaci subjektu od okolního světa. Nadřazenost člověka v rámci 

hierarchizující ontologie pak vede k takovým společenským fenoménům, jako je 

kolonizace, mužský šovinismus, rasová nesnášenlivost, homofobie, prekarizace atd. 

Ideji rovnostářství, jak je představují různá emancipační hnutí po celém světě, 

odpovídá na úrovni teorie i ANT Bruno Latoura, ve které se má adekvátního prostoru 

v horizontální ontologii dostat všem entitám v rámci sítě. 

 

„Ako sme videli, Hobbes (Leviathan, společenská smlouva, zrod politického 

zástupce němých) a Boyle (vakuová pumpa, mluvčí vědou vyzkoumaných přírodních 

faktů)  boli iba preto v takom prudkom spore, lebo sa im celkom nepodarilo oddeliť 

pól němých, prírodných nie-ĺudských súcen od pólu vedomých a hovoriacích 

občanov... Opravdivú kanonickú formuláciu poskytne našej Ústave až kantovstvo. 

Z toho, čo bolo iba jednoduchým rozlišením, stane sa úplné oddelenie, kopernikovská 

revolúcia. Veci osobe sa stanú nedosiahnuteĺné a transcendentálny  subjekt sa 

symetricky nekonečne vzdiali od sveta. (Nikdy sme neboli moderní, str. 75-76) 

 

Actor – network theory (ANT): Otázka pro oblast sociálna zní, kdo jedná, když 

dojde na jednání (act). Já jako subjekt je doprovázeno tolika podpůrnými vlivy, že 

není možné říct, že Já je aktérem, spíše je ono Já způsobeno jinými aktéry, aby 

jednalo. Síť aktérů není zdrojem jednání, je spíš pohyblivým rozvrhem obrovského 

množství entit, které se v něm rojí. Kdo je aktér? Pojem Actor-herec / podobně jako 

osoba-persona (maska) vychází z divadelního prostředí. Herec/aktér nikdy neví, kdo 

v něm zrovna hraje – aktérství je dislokováno. Nejistota v podobě toho, odkud akce 

vychází, nás odkazuje k síti. Sociálno není nějaká určitá dimenze skoro materiálního a 
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ohraničeného charakteru. Sociální je aktivováno asociacemi, které vytváří nové 

konfigurace v síti. Síť je pak specifický typ organizování světa, skrze který si asociace 

hledají nové cesty. ANT není hloupý technický determinismus. Objekty (aktanty) také 

jednají: kladivo „zatlouká“, mýdlo „čistí“, chléb „sytí“, cihla „zdí“. Značná část akce 

stojí v účelovosti objektu, ne pouze v použití aktérem. Cokoli, co modifikuje stav 

události vytvořením diference je aktérem. Teorie sítě aktérů si klade za cíl ontologické 

horizontální zrovnoprávnění jsoucen – symetrii. V podstatě jde o přiznání podílu 

všech entitit na zásluhách jakékoli akce, která je vždy interakcí. 

 

7.4. Spekulativní obrat 
 

Spekulativní obrat je spojován s historicky důležitou konferencí Spekulativní 

realismus na Goldsmith’s College v roce 2007. Spekulativnímu myšlení jde o 

nahlédnutí vnější reality mimo subjektivní myšlenkový proces. To znamená vyvázat 

se z kruhu korelacionismu, ve kterém je bytí podřízeno myšlení, neboli z pokantovské 

tradice myšlení orientovaného ze subjektu. Skutečnost se v této tradici, ať už jde o 

fenomenologii, strukturalismus nebo sociální konstruktivismus vždy dala 

rekonstruovat pouze z mentálních reprezentací myslícího subjektu, což způsobuje 

nadřazenost epistomologie nad ontologií. V této pozici jako by se ztrácela naděje na 

univerzálno, na věc o sobě. Proto se v nových materialismech a spekulativních 

přístupech orientujeme na nové hledání objektu, na jeho uchopení vnějšně, před 

manipulací vědomím, na jeho nové ustavení v symetrických systémech, jako je třeba 

objektově orientovaná ontologie (OOO). 

 

7.5. Korelacionismus 
 

„Otázka z pohledu zastánce korelacionismu zní: svítí uvnitř ledničky světlo, kyž 

zavřeme dvěře?“ (Morton in Mysl v terénu, str. 97) 

 

Korelace je vazba, která určuje přístup vždy k oběma pólům vztahu, v tomto 

případě myšlení a bytí, a nikdy ne k jednomu z nich zvlášť. Proto je pro Heideggera 

metafyzika zredukovatelná na dějiny bytí, neboť vztah myšlení a bytí se v dějinách 

filozofie vyvíjel a bytí tak bylo v každé éře myšleno jinak. Navíc metafyzika prý ještě 
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bytí nemyslela, spíš jej neustále zaměňuje za jsoucno, které je ontologicky 

nadřazováno, a to zejména proto, že u jsoucna hodnotíme jeho jedinečnost, jenž je pro 

svoje uskutečnění nutně nadané substanciálním univerzálním bytím. Tato filozofie je 

nerealistická, protože myslí objekt a realitu vždy již ovlivněnou myšlením, čímž 

degraduje realitu na korelát myšlení. Stejně jako subjekt nelze poznat neovlivněn 

objekty. Korelacionismus, čili dialektické rozdělení subjektu a objektu, je dovršen u 

Kanta a jeho kopernikánského obratu, kdy kolem zářícího slunce rozumu subjektu 

krouží nepoznatelné věci o sobě jakožto objekty. To, co můžeme poznávat, jsou 

reprezentace objektů ve vědomí, čili obrazy vždy již „ušpiněné“ apercepcí myslícího 

subjektu. Proto se zájem korelacionistického myšlení v první řadě obrací k povaze 

myšlení samotného čili k možnostem poznání – epistemologie. 

 

Korelacionismus se může zdát být v rozporu s každodenním selským rozumem. 

Většina lidí bez rozmyšlení řekne, že věci mimo naše vědomí reálně existují. Zrušení 

korelacionismu hraničí s nebezpečím nařčení z naivního realismu. A proto každý 

skutečný realismus musí být spekulativní. Jelikož člověk už není měřítkem všech věcí, 

musí se pokoušet myslet věci mimo svoje předpoklady a předpojatosti. Spekulace je 

přesně ten způsob myšlení, který pokantovský kritický idealismus zapovídá. (The 

Universe of Things, str. 65-69) 

 

7.6. Spekulace 
 

Navzdory Kantovi, musíme myslet mimo naše myšlení a musíme pozitivně 

myslet existenci věcí mimo naše mentální koncepty. Musíme aktivně objevit „svět bez 

nás“ – to lze skrze spekulativní hnutí. Kant neřekl, že neexistují věci o sobě, pouze 

tvrdí, že my o nich nemůžeme pozitivně nic říct. Spekulativní hnutí vynalézá 

epistemologickou metodu, skrze kterou by bylo možné vystoupit z bludného kruhu 

korelacionismu a vrátit se k počátečnímu bodu před kantovskou „katastrofu“. 

Spekulativní realismus se snaží myslet objekt (vnějšek) v abstrakci od faktu, že je 

tento objekt myšlen. Vykračuje tedy za myšlení, jazyk nebo diskurz. Takto chápaná 

realita je oproštěna od idealismu mentální manipulace, čili jde o materialismus. 

V podstatě jde o prohlášení, že vnější realita existuje nezávisle na našem myšlení a 

jazyce. 
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Postulát absolutní exteriority realismu v tzv. myšlení velkého vnějšku (grand 

dehors) navrhuje Quentin Meillassoux. „Tak se samotné myšlení stává pohybem v 

terénu světa – místo toho, aby poskytovalo autoritativní mapu území, stává se 

navigační heuristikou přímo angažovanou v odhalování topologie daného terénu.“ 

(Mysl v terénu, str. 11) Jde o dosažení předkrytické svobody, jak ji načrtávali Leibniz 

nebo Spinoza. Každé negativní odmítnutí korelacionismu v podobě toho kterého 

spekulativního realismu musí mít svoji pozitivně vypracovanou ontologii a 

epistemologii. Obecný spekulativní realismus přisuzuje reálnu status existence, která 

je organizována a artikulována určitým způsobem nezávisle na dimenzi lidského. 

Epistemologicky se každá z variant spekulace snaží jinou metodou vystoupit z kruhu 

korelace, aby byla schopna pozitivně myslet svět mimo naše mentální koncepty. 

Dalším příkladem z pera Quentina Millesaux může být myšlení ancestrality; „Tím 

označuje skutečnosti, které se staly před vývojem člověka, a které podle něj 

korealcionistické myšlení nedokáže inkorporovat. Podle korelacionismu je všechno 

vědění závislé na vnímajícím a myslícím subjektu, ale ancestrální skutečnosti 

předcházejí nejen člověku samotnému, ale i podmínkám možnosti lidského poznání.“ 

(vznik Země nebo Mléčné dráhy) (Meillassoux in Janoščík, Sešit pro umění..., str. 17) 

 

Spekulace stojí v humanitních vědách například proti sociálnímu 

konstruktivismu nebo poststrukturalistické filozofii. Stejně tak ale v kruhu 

korelacionismu uvízl marxismus, fenomenologie, psychoanalýza, tedy všechna velká 

vyprávění čili pokusy konstruovat explikační mentální mapy30, které ale namísto toho, 

aby nás realitě přiblížily, stále více uzavírají do sítě sebe samých. Jediný pozitivní 

výsledek svého spekulativního pokusu, který Meillassoux provádí v knize After 

Finitude a Janoščík referuje, je princip fakticity: vše je kontingentní, tedy má možnost 

být jinak nebo nebýt vůbec, a to včetně přírodních zákonů. Kontingence je jedinou 

nutnou skutečností, která je důležitá pro spekulativní realismus v odboji proti 

kritickému idealismu v případě Meillassouxe. 

 

                                                        
30 tuto metaforu používá Janoščík v Sešitu pro umění a příbuzné zóny 21/2016 v prvním článku 

vydání Území a mapa. Spekulativní myšlení a problém grand dehors 
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Další takovou topografickou strukturou manifestující spekulaci jsou 

hyperobjekty Timothy Mortona. „Hyperobjekt může být černá díra. Hyperobjekt může 

být ložisko ropy Lago Agrio v Ekvádoru, nebo národní park Everglades na Floridě. 

Biosféra či sluneční soustava také mohou představovat hyperobjekt. ...Hyperobjektem 

se mohou stát produkty s dlouhou životností přímo vyrobené člověkem jako pěnový 

polystyren či plastové sáčky, nebo celek běsnící kapitalistické mašinérie.“ (Mysl 

v terénu, str. 91) „Hyperobjekty jsou dobrými kandidáty na to, co Heidegger nazývá 

„poslední bůh“ nebo básník Hölderlin zve „záchrannou silou“, jež roste po boku 

nebezpečné síly.“ (tamtéž str. 107) Co jsou tedy hyperobjekty? Nějak souvisí 

s objekty „středního formátu“. Ty jsou vyráběny a distribuovány skrze modernistický 

sen. Objekty jsou vše, co projde dveřmi továrny. Naproti tomu hyperobjekty na nás 

doléhají svou nezměrnou velikostí vždy jen svou částí. Jako by se naše mysl tříštila 

vždy jen o špičku ledovce hyperobjektu. Nejzávažnějším hyperobjektem je pro 

Mortona globální oteplování, které je výrazem konce světa. Konec světa začal přesně 

s datem vynálezu parního stroje Jamesem Wattem v dubnu 1784. Od té doby začíná 

usazování uhlíku v zemské kůře. (Vzpomeňme začátek antropocénu.) Svět podle 

Mortona skončil podruhé v roce 1945 shozením atomových bomb na Hiroshimu a 

Nagasaki, jenž už nejsou jen historickou událostí, ale i geologickou. Hyperobjekty 

jsou tedy vnější megalostruktury, které mají specifický filozofický náboj, jenž nás 

uvědomuje o nutnosti radikální proměny uvažování pozdně moderního subjektu, 

zejména v intencích OOO. 

 

7.7. Objektově orientovaná ontologie (OOO) 
 

Je takové filozofické studium existence, které do svého středu umisťuje objekt. 

Pod zorným úhlem takové ontologie se jeví objekty nebo také věci jako konečné, 

ucelené a samostatné entity izolované od svého okolí, od naší mysli a stejně tak od 

sebe vzájemně. Ve své samostatnosti a celosti je objekt nepoznatelný. Vždy nám bude 

unikat. Přesto, že víme, že na druhé straně mince je odvrácená strana mince, kterou 

nevidíme – při otočení se z odvrácené strany stane viditelná strana, ale zase vznikne 

nová odvrácená strana, která před chvílí byla poznatelná. V tomto paradoxu se dá 

shrnout komplexní nepoznatelnost objektu. Takovéto izolované a samostatné objekty 

pak spolu vchází do interakcí, přičemž vzniká primát estetiky, jakožto první filozofie, 
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protože umožňuje předontologicky a předepistemologicky konfrontovat vzájemné 

diference. Síť vztahů, která vzniká mezi objekty je pak nehierarchickou ontologií, ve 

které má stejnou pozici kartáček na zuby, Gandalf z Pána prstenů, chlorofyl i jakýkoli 

subjekt. To, že objekty jsou izolované a každý je nabitý svými specifickými kvalitami 

teprve předpokládá vznik sítě na základě vztahů. Užitečnost tohoto konceptu vidím 

zejména v dopadu na etiku, ačkoli přijmout takovou tezi znamená vyrovnat se se svým 

způsobem nezáživnou plochostí. Člověk už není nic jiného než jednou z entit v sítí 

zrovnoprávněných entit. V takovém případě se jeho primát obrazu božího, vůle 

k moci, dasainu nebo animal rationale rozpouští v pokoře ke každému jsoucnu, se 

kterým se v síti setká. Oproti tomu tradiční vertikální ontologie hledá substance uvnitř 

každého jsoucna a na základě pokročilosti vývoje ustavuje hierarchii. 

 

Myšlení se do předkritické fáze, která je nereflexivní, dostává skrze pojem 

diference. Že je „to“ od „jiného“ odlišné je předepistemologický fakt, který teprve 

láká myšlení k akci. Je třeba dokázat, že diference nepotřebují mít svůj základ v mysli. 

Být znamená produkovat diferenci. „ ...i ten nejméně důležitý kvark na druhé straně 

vesmíru vytváří svou diferenci bez jakékoli spojitosti s naším vědomím nebo naší 

znalostí tohoto kvarku. Diference je tudíž záležitostí „věcí o sobě“, nikoli našeho 

vztahu k věcem. ...lidé a lidské výtvory přeci také vytvářejí diference - ale spíše proto, 

abychom zdůraznili, že lidé jsou jedním jsoucnem mezi množstvím dalších diferencí a 

nenáleží jim žádné speciální či privilegované místo vůči těmto diferencím.“ (Levi R. 

Bryant in Mysl v terénu, str. 75)  

 

Jak můžeme vidět objekty nehierarchicky? Jde o rezignaci na kauzalitu? 

Například já mám eminentní zájem na tom, aby slunce nevyhaslo, neboť jinak skončí 

můj život na slunečním svitu závislý. Pokud ale zemřu, troufám si tvrdit, že slunce 

bude svítit dál. Nevzniká na tomto principu kauzality už implicitně hierarchizace? 

V OOO nejde o to, jestli slunce má nějak „lepší“ bytí než já. Jde o to, že my oba jsme 

nadáni jako ohraničené objekty specifickými diferencemi, které se teprve na základě 

nich mohou, ale i nemusí dostat do estetické interakce. Díky spekulativní metodě 

nemusíme myslet o včele jako o hospodářském zvířeti, které produkuje med a zároveň 

plní funkci přenašečky gamet v ekosystému, což je účelová lidská perspektiva. 

Můžeme se pokusit nahlédnout včelí motivace a dopřát jim prostoru. V podobném 

duchu vytváříme přechody pro divoká zvířata přes rychlostní komunikace nebo 
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zábrany pro vzácné druhy žab, pokud jejich přirozenou migrační zónou prochází 

silnice. Zkrátka v OOO cítíme snahu o zatlačení člověka zpátky do sítě stvoření, 

protože jeho nadřazenost se tváří v tvář antropocénu definitivně ukázala neoprávněná. 

V důsledku ale nevidím příliš silný potenciál proměny myšlení uvnitř těchto teorií. 

Heideggerovo věcnění nebo Exupéryho ochočení mi připadá stejně „ohleduplné“ 

(přestože z piedestalu antropocentrismu), jako dopad zrovnoprávňující redukce vztahů 

jakýchkoli entit na setkání diferencí. 

 

7.8. Spekulativní myšlení na příkladu Univerza věcí Stevena Shavira 
 

„Člověk už není měřítkem všech věcí. Už o nás nemůžeme přemýšlet jako o 

výjimečných a už vůbec ne jako o vrcholu stvoření.“ (Universe of Things, str. 45) 

 

Vitální materialismus Jane Benettové tvrdí, že i věci jsou plné života. Ale lidé 

nesnesou pomyšlení, že by objekty měly autonomní život. Tak se přece věci jako 

příruční jsoucna nechovají. Graham Harman kritizuje redukci objektů jakožto 

nástrojů, na pouhou sumu jejich vlastností, které se aktivují ve chvíli, kdy je člověk 

přivolá k užitku. Přesně takto se dá o nástrojích přemýšlet z hlediska korelacionismu. 

Stejně ale jako nelze nástroj redukovat na užitek, tak nelze snížit jeho úplnost na 

pouhou přítomnost. Věci nám stále unikají. Věc nelze vyčerpat seznamem jejich 

vlastností, ať už by byl jakkoli dlouhý. Objekty mají v sobě protisměrný pohyb. 

Jedním je unikání směrem k referencím užitečnosti a druhým je erupce absolutních 

singularit, čili vystoupení z příruční účelnosti (kontextu). 

 

Pokud jsou objekty spolu ve vztahu, jejich přístup k sobě je estetický. Harman 

vidí estetiku jako první filozofii. Estetika je příběh jedinečnosti a zároveň područí 

(každý objekt se skládá z jiných objektů). Je jedno jak hluboce věci rozumíme nebo 

jak příhodně jí užíváme – něco z ní bude vždy unikat naší kategorizaci. Estetika 

dodává objektu hodnotu sebe sama, která vykračuje za účelnost. Dva pohyby 

nahlédnutí věci nazývá Harman: vábení, to je takové jevení, kdy jsoucno vystoupí ze 

sítě svých vztahů a působí na nás náhle a nečekaně jako samostatné izolované jsoucno 

s jedinečnými vlastnostmi, metamorfóza neboli proměna je druhým typem jevení, 

které představuje neustálou změnu stávání se. Když se dvě věci setkají, musí selhat ve 



 64 

vzájemném poznání, mají však podle Whiteheada (filozofy spekulativního hnutí hojně 

interpretován) schopnost se naciťovat – to je estetický typ interakce. Shaviro souhlasí, 

že více z věci cítí nežli by o ní věděl. „Vyzdvižení věcí do stále se zvětšující sítě stop 

má mnoho společného s romantickou představou přírody v 19. století, přitom bychom 

tento akt měli spíše asociovat s mediální sférou nebo s globální finanční sítí nebo 

s World Wide Web (internetovou sítí) nebo jak to příhodně vystihl Bruce Sterling s 

„internetem věcí“.“ (The Universe of Things, str. 56) Whitehead tvrdí, že i 

anorganické entity mohou „zažít“ nával pocitů, minimálně ve formě energií, „protože 

všechny fundamentální fyzikální kvality jsou vektorové a ne skalární povahy.“ 

(Whitehead, Process and Reality in Shaviro) 

 

Podle Whiteheada všechny naše vjemy pocházejí z již-existující věci: „operace 

mysli vycházejí z idejí, které jsou determinovány konkrétní existencí“. (Whitehead in 

Shaviro, str. 58) A Shaviro přidává, že skutečně to, co v naší mysli proběhne jako 

vjem, není nikdy izolovanou kvalitou určité existence, spíše se v mysli objevuje 

komplexní reprezentace celku existence, která se z určitých částí skládá. Romantický 

obraz přírody, například hory se svými ledovci, stromy a skalnatým převisem jsou 

způsobem, jakým nám existence vstupují do mysli. Nejen korelacionismus mysli 

v subjekto-objektovém vztahu vstupuje do hry, bez výjimky všechny entity se 

zúčastňují nepolevující výměny poskytování a přijímání rychlých vzájemných vlivů. 

 

Jsme vždy již vsazeni do světa barev, zvuků a senzuálních objektů v určitém 

čase a prostoru, abychom zakoušeli objekty jako jsou kameny, stromy a lidská těla. 

Sami se pak zdáme být jedním z elementů společného světa ve stejném smyslu, jako 

jsou jiné věci, které jsou objekty našeho vnímání. Protisměrný pohyb vystoupení 

z kontextu a naopak zapouštění do sítě vztahů je mechanismem, který umožňuje 

demokracii věcí v chápání Leviho Bryanta. Výsledkem pojednání Universe of Things 

je tedy demokracie spřátelených stvoření. Filozofický primát si v tomto případě 

vysloužila estetika, jakožto univerzální struktura, která není specificky pouze lidská, 

ale naopak sdílená všemi entitami na principu výměny energií. Proto estetika patří do 

dimenze ontologie jako celku, ne do specifické části metafyziky živočišného vnímání. 

Každá entita má svůj úhel pohledu stejně jako Já. Abychom odstranili 

antropocentrismus, jsme nuceni přiřadit entitám určitý antropomorfický vklad. 
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Nejstabilnější dichotomie v západní filozofii je mezi neživými a živými 

entitami, kterou ponechávají i ti nejzarytější kritici konceptu dichotomie přírody a 

kultury. Pokud bychom se tohoto rozdílu chtěli zbavit, musíme se rozloučit jak 

s vitalismem, tak s materialismem. Moderní věda jako biochemie nebo kvantová 

mechanika odhalili přesahy mezi jednotlivými sférami a dříve jasně ohraničené 

kontury se do sebe začaly propíjet. Návrhem řešení je právě Benettové vitální 

materialismus: v každé věci dlí entelecheia, životnost, vitalismus. U Shavira vede teze 

k panpsychismu, který připisuje oduševnělost všem věcem. 

 

7.9. Dva příklady legislativního zrovnoprávnění entit 
 

1) Whanganui31: třetí největší řeka na Novém Zélandě, které novozélandský soud 

přiřkl práva, která obvykle náleží lidem, když původní obyvatelé území vyhráli 140 let 

starý soudní případ s požadavkem, že chtějí pro řeku status fyzické osoby, tedy aby 

s ní bylo nakládáno jako s živou bytostí. 

 

2) V roce 2008 Ekvádor připojil ke své ústavě článek „Přírodní právo“, které 

ekosystému garantuje práva podobné fyzickým osobám: (článek 72) „Příroda má 

právo na obnovu, které je nezávislé na ostatních závazcích fyzických nebo 

právnických osob nebo na státu, aby byly odškodněny lidské nebo jiné kolektivy, 

které jsou na přírodních systémech závislé. V případě částečného nebo úplného 

environmentálního poškození, včetně toho, které způsobuje vytěžování 

neobnovitelných přírodních zdrojů, stát zajistí nejvýhodnější mechanismus nápravy a 

upraví měřítka tak, aby se co nejvíce snížil škodlivý dopad na životní prostředí.“ 

 

8. Umění 
 

Naše cesta doposud vedla od zastižení vnějšku; globálního socio-ekonomického 

systému a jeho dopadu na přírodní systémy a nitro subjektu. Dosavadní analýza 

rozhodně není vyčerpávající a za hlavní faktor změny byla vybrána technologizace ve 

                                                        
31  https://www.theguardian.com/world/2017/mar/16/new-zealand-river-granted-same-legal-rights-as-

human-being 

 

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/16/new-zealand-river-granted-same-legal-rights-as-human-being
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/16/new-zealand-river-granted-same-legal-rights-as-human-being
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službách globálního kapitalismu. Dále jsme si nastínili způsob myšlení, který je 

k současnosti přiléhavý v tzv. spekulativním obratu. Z předešlé teoretické expozice 

stavu světa vyplývá, že jedinou jistotou, kterou s sebou současnost nese, je nejistota, 

odcizení a ohrožení humanity. Na druhou stranu se zdvihající se vlnou kolektivního 

uvědomování mnoho společenských celků pokouší aktivně měnit paradigma. Podobná 

apelace se nese i z uměleckého světa, který jsem určil za referenční rámec. 

V následující pasáži se budu věnovat takové linii uměleckých projevů, které dle mého 

soudu nějak korelují s problémy doby. 

 

Pro poslední část práce, která má reprezentovat současný svět umění, jsem 

použil takový klíč výběru, který koreluje s tématy vytyčenými v teoretické části práce. 

Jako příklady umění jsou tedy účelově vybrány pouze ty umělecké projevy, které 

nějak souvisí s výše vystavenou logikou současného světa. V některých případech 

může jít o účelové interpretace, které přiblíží konkrétní výtvor k teorii. Vzniklý 

nesystematický, spíše intuitivní seznam, má hodnotu ve své doprovodné funkci. 

Kritickým momentem bude posouzení, jak silně konkrétní projev má potenciál 

narušovat neoliberální status quo, dopadat na realitu za hranicemi oblasti, ve které 

působí nebo se stává jen bezzubým eskapismem, formou denního snění a l’art pour 

l‘artismem. Oblast umění pojímám ze široka a nemyslím pouze vysoké galerijní 

výtvarné institucionalizované umění, ale i různé jiné projevy kulturního provozu nebo 

populární kultury, které mají schopnost reprezentovat současné dění nebo jsou formou 

zábavy. 

 

Umění je důležité proto, že umožňuje člověku uchopovat realitu kolem sebe, ale 

i přivádět do zjevnosti nečekané. Jak říká Vilém Flusser: „Obrazy prostředkují mezi 

světem a člověkem. Člověk „ek-sistuje“, to znamená, že svět mu není přístupný 

bezprostředně: Mají mu jej zprostředkovat obrazy...“ (Za filozofii fotografie, str. 13) 

Ale obraz není jen to viditelné na ploše, co nějak technicky zprostředkovává iluzi 

reálného. „Podoby a vzezření něčeho nazýváme běžně „obrazem“. Bytností obrazu je, 

že nechává něco spatřit. Zobrazení a zpodobení jsou naproti tomu až druhotné obměny 

obrazu ve vlastním smyslu, který jakožto podoba nechává spatřit neviditelné a 

„obráží“ je tak do toho, co je mu cizí. Protože básnění přebírá onu tajuplnou míru, a to 

na tváři nebes, proto mluví v „obrazech“. Proto jsou básnické obrazy dílem 

„obrazotvornosti“ ve zvláštním, význačném smyslu: nejsou to pouhé fantazie a iluze, 
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nýbrž obrazy jako viditelná proniknutí toho, co je cizí, do podoby důvěrně nám 

blízkého.“ (Básnicky bydlí člověk, str. 95-97) 

 

Umění současnosti rozhodně není vázáné na obraz jako dominantní výtvarnou 

disciplínu, ani se neomezuje na obrazy vyvolávané literaturou, ale je multimediální 

disciplínou průzkumu rozmanitých možností kreativity. Rozšiřování možností a 

překračování hranic leží hluboko v jádru moderního umění. Já se budu zabývat 

uměním, které nějak souvisí s technologiemi, je společensky kritické nebo ilustruje 

příhodně fenomény současnosti. Umění, aby mohlo existovat, musí být inovativní na 

poli formálním i obsahovém. Pokud se přidržíme flusserovského výkladu, pak má za 

úkol naplnit universum umění, tedy toho, co samo sebe za umění považuje nebo co je 

jako umění chápáno a má k tomu použít všech dostupných prostředků, které 

jsou programu umění imanentní. V gesci těchto zkoumání a realizací leží například 

bio art, který jako médium tvorby užívá živé tkáně, směry z rodiny posthuman, které 

se zaměřují na možnosti lidské individuality, jako třeba transhumanistické modifikace, 

které rozšiřují lidské o technologické nebo organické extenze, umění čistě 

konceptuální - antiestetické, umění politické a aktivistické, umění romantické, ale i 

data art nebo umění generované umělou inteligencí. 

 

8.1. AI digitálně generativní umění 
 

Robbie Barrat – Vytvořil sérii generativních portrétů nahých figur pomocí 

neuronové sítě jménem GAN. Síť nebo také program má dvě aktivní složky. Jedna 

generuje obraz a druhá jej reviduje a posílá zpátky na opravu – v tomto dialogu spolu 

vzájemně kooperují a snaží se vytvořit výsledek, který co nejvíce odpovídá vstupním 

informacím. Barrat načetl do neuronové sítě GAN 10 000 nahých portrétů, 

nevhodným nastavením parametrů programu ale vznikly velmi nedokonalé až bizarní 

pokusy stroje o nahé figurální malby. Diskriminátor, tedy revidující část programu, 

byl nedostatečně přesně nadefinován a propustil tak i velmi nedokonalé výsledky. To, 

co by se mohlo zdát na první pohled jako neúspěch, ale možná vytváří nové 

paradigma pro tvorbu digitálního AI umění, protože portréty zaznamenaly paradoxně 

velký úspěch právě ve své nedokonalé verzi. Asi jako když se nám líbí víc určitá 

abstrakce než hyperrealistická malba. Portréty Robbieho Barrata v kooperaci s AI 
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existují pouze v digitální podobě. Pokud by si někdo chtěl koupit jejich „originály“, 

lze to provést přes blockchain trh s digitálním uměním, kde se platí kryptoměnou 

Ethereum. Robbie Barrat dříve také vytvořil generovanou rapovou píseň na základě 

6000 veršů Kanye Westa. Kromě jiných odvětví se do hledáčku vývojářů umělé 

inteligence dostalo samozřejmě i umění. Zatím ale zůstává pokrok na úrovni hry 

s novou technologií. 

 

https://twitter.com/drbeef_?lang=cs 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=N8P3i8gBaVI 

 

8.2. Vývoj humanoidů 
 

V duchu technologické apoteózy člověka, jak ji vidí Nick Land, pracuje na 

pomezí umění a vědy japonský badatel Hiroshi Ishiguro. Vyvíjí se svými kolegy 

androidy – lidské roboty. Vyrobil si svého dvojníka,  a také doposud nejlidštějšího 

robota – androidku Ericu. Při interpretaci své práce deklaruje svůj zájem o lidskou 

osobnost. Při vytváření humanoidů se nejprve setkáváme s otázkou „kdo jsme my jako 

lidé“, pokud chceme tyto vlastnosti převést na robota. V Ishigurových vizích evoluce 

jsou právě roboti dalším evolučním stupněm člověka. Jejich nesporná výhoda je fakt, 

že nemají organické tělo, tudíž nemohou v našem slova smyslu zemřít. Syntéza ducha 

a anorganična je pro Ischigura vrcholným stupněm evoluce. Takové pojetí evoluce by 

mohlo připomínat mimetický transhumanismus, jak jej definuje Matthew Gladden: 

(mimetický transhumanismus) „se snaží překročit limity lidské přirozenosti stvořením 

nadřazené a transcendentní bytosti, která je kompletně umělá a nereprezentuje 

návaznost na humanitu v organicko-biologickém smyslu, která však v jistém 

konceptuálním smyslu bude považována za našeho potomka a bude schopna naplnit 

naše nejvyšší aspirace, spíše než ulpívat u náhodného ne-designovaného procesu 

biologické reprodukce.“ (A Typology of Posthumanism, str. 79) 

http://www.geminoid.jp/en/index.html 

 

 

https://twitter.com/drbeef_?lang=cs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=N8P3i8gBaVI
http://www.geminoid.jp/en/index.html
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8.3. Cyborg art 
 

Neil Harbisson: Vizuální umělec a skladatel, který je od narození barvoslepý, si 

nechal v roce 2004 připevnit k lebce anténu, která umí převádět barvy na zvuky. Tato 

trvalá tělesná extenze dovoluje Harbissonovi vnímat širší škálu barev, než vidí 

normální jedinec, čímž nejen že rozšiřuje možnosti smyslového vnímání, ale vytváří 

také most k mezidruhovému pochopení. Vidí/slyší díky anténě i spektra ultrafialového 

a ultračerveného záření, které vidí třeba kočky. Jelikož je jeho anténa připojená 

k internetu přes Bluetooth, může Harbisson slyšet barvy z vesmíru, pokud se připojí 

k satelitům NASA. Na základě toho skládá hudbu z vesmírných barev, kterou hraje na 

koncertech. Jeho celoživotní performativní projekt má za úkol šířit osvětu o 

možnostech kyborgství. Jedním z argumentů pro extenze lidského těla je i 

environmentální dopad. Nemuseli bychom už tak masivně přizpůsobovat prostředí, 

aby vyhovovalo našim potřebám, stačilo by přímo modifikovat naše těla, čímž by se 

eliminovalo množství lidských intervencí do přírodních systémů. Harbissonova cesta 

transhumanismu vede směrem k postantropocentrismu, čili k ontologické 

mezidruhové ekvivalenci. Má tedy teoreticky blízko ke konceptu OOO, protože nejen 

že technologické a lidské v gesci posthuman směsuje do jednoho, myslí ale při tom i 

na přírodní nelidské aktéry. 

 

8.4. Posthuman art 
 

Stelarc – Ear on Arm: Australský umělec, který si říká Stelarc, se zabývá 

technologickými extenzemi a modifikacemi vlastního těla. V projektu Ear on Arm si 

nechal chirurgicky vymodelovat ucho z biologických materiálů na předloktí své levé 

ruky. Projekt má v konečné fázi sdílet to, co slyší třetí Stelarcovo ucho, skrze 

mikrofon přes internet po celém světě. Stelarc vnímá tento zásah do svého těla jako 

manifestaci dekonstrukce humanity, čili jde o posthumanistickou uměleckou akci, 

která má pomoci zpochybnit přírodní evoluci jako jedinou možnou a vidí tělo jako 

rozšiřovatelný operační systém. Pokud je technologizace něco, co drasticky promění 

podobu našeho světa, pak takovýmito uměleckými experimenty mohou být 

eliminovány úzkosti z budoucího. Do povědomí veřejnosti se díky nim dostávají 

nečekané přístupy k lidství, čímž jsou rozšiřovány hranice možného. 



 70 

 

8.5. BioArt 
 

Eduardo Kac – GFB Bunny (Alba) 2000, transgenické umění / králík albín 

geneticky upravený umělcem tak, aby po nasvícení modrým světlem pohltil fotony a 

ve tmě pak fluorescentně svítil. Použit syntetický gen odvozený od genu nalezeného 

v medúze Aequorea Victoria. Pokud Walter Benjamin ve třicátých letech dvacátého 

století identifikuje Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, které 

souvisí s industriální masovou výrobou a rozšířením filmu a fotografie jako 

obrazových nástrojů formování vědomí mas, pak pro současný bioart by se hodilo 

použít v této návaznosti “umělecké dílo ve věku své bio-kybernetické 

reprodukovatelnosti” (návrh W. J. T. Mitchella), které odkazuje k biomoci, jakožto 

intenzifikující se governmentalitě, která skrze vědy neovládá už jen masy, ale i 

genetickou a molekulární úroveň jedince32.  

 

http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor 

 

8.6. Ekologicky motivované umění 
 

Rachle Mayeri – Human Delta (2014), série plakátů, které jsou určeny k 

vyvěšení na veřejných i soukromých toaletách. Plakáty symbolicky propojují místa 

vyměšování s konečným rezervoárem spláchnutého obsahu. Člověk si tak během 

úlevy uvědomuje, jak jeho osobní bio-chemická schránka se všemi antibiotiky, 

hormonálními antikoncepcemi, návykovými látkami a léky ovlivňuje konečné 

prostředí obývané mořskými živočichy. Na jednom z plakátů je vyobrazena dáma z 

loga globálního kavárenského řetězce Starbucks, jak skrze její útroby protékají 

chemické látky do delty řek. Obraz reaguje na vědecký výzkum, který odhalil v 

pacifické zátoce Puget Sound u Seattlu vysoké koncentrace kofeinu. 

 

http://rachelmayeri.com/blog/2014/10/29/the-human-delta/ 

                                                        
32 kliniky asistované reprodukce ve fondu spoluvlastněném Andrejem Babišem: 

https://www.futurelife.cz/cz/futurelife/ 

 

http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor
http://rachelmayeri.com/blog/2014/10/29/the-human-delta/
https://www.futurelife.cz/cz/futurelife/
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8.7. Design na pomezí přírody a technologie 
 

Neri Oxman se se svojí skupinou studentů Mediated Matter Group na MIT 

zaměřují na design inspirovaný přírodou a přírodu inspirovanou designem vice versa. 

Jejich práci umožňuje propojení čtyřech odvětví – počítačový design, aditivní výroba, 

materiálové inženýrství a syntetická biologie. Že jde o heslo míněné doslovně, 

potvrzuje projekt Wanderers, ve kterém nechali designéři růst oblečení z přírodních 

struktur, které vytvořila interakce organismů, které se v přirozeném prostředí spolu 

nikdy předtím do kontaktu nedostaly; cyanobacteria a E.coli. Jde tedy o evoluci 

poháněnou člověkem a z ní vycházející experimentální užitý design. V TED talks 

videu Oxman převrací logiku matky přírody v prohlášení: “Nechte nás (lidi) být 

matkou přírodě.” Wanderers je série oblečení navrhovaná pro dobyvatele vesmíru. V 

nehostinných podmínkách mimo planetu bude člověk potřebovat víc než jen ochranu. 

Proto je oblečení spíše rozšířením tělesných funkcí než jen izolantem. Finálního tvaru 

struktury bylo docíleno generativním procesem pomocí algoritmů. 3D tisk umožnil 

nechat vyrůst přímo na těle kapiláry organických tvarů v nichž žijí synteticky utvořené 

mikroorganismy, které mají za úkol udržovat život v podmínkách, kde normálně není. 

Oblečení v kontaktu se specifickou atmosférou planety vytváří biomasu k obživě, 

biopaliva k pohybu, vápník k posílení kostí, vodu k hydrataci, kyslík skrze fotosyntézu 

k dýchání a fotony k pohybu ve tmě. 

 

https://www.ted.com/talks/neri_oxman_design_at_the_intersection_of_technolo

gy_and_biology 

 

http://matter.media.mit.edu/environments/details/wanderers-living-

mushtari#prettyPhoto 

 

8.8. Augmentovaná příroda 
 

Terra0; Projekt Digtitale Klasse University of Arts, Berlin: Technologicky 

augmentovaný les. Jde o umělecký projekt, který má na mysli vztah umění a peněz a 

jde plně v linii akceleracionismu. Základní teze zní: ve společnosti, kde existence stojí 

https://www.ted.com/talks/neri_oxman_design_at_the_intersection_of_technology_and_biology
https://www.ted.com/talks/neri_oxman_design_at_the_intersection_of_technology_and_biology
http://matter.media.mit.edu/environments/details/wanderers-living-mushtari#prettyPhoto
http://matter.media.mit.edu/environments/details/wanderers-living-mushtari#prettyPhoto
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na kapitalistickém zhodnocení, je příroda chápána jako imanentní kultuře a ne jako 

něco, co stojí “proti” nebo “vně”. Aby tak nepřišla o svojí příležitost zhodnocení, 

vzniká les Terra0 jakožto komplexně zpracovaný projekt, který má ukázat, jak by 

mohl fungovat autonomní přírodní systém v síti kapitalizace. Nejprve studenti koupili 

pozemek a vysázeli stromy. Posléze technologicky augmenotovaný les, vlastněný sám 

sebou a také sám sebou skrze technologie spravovaný, vstupuje skrze blockchain 

kryptosíť Ethereum na trh jako nelidská entita se statusem fyzické osoby, kde nabízí 

dřevo k prodeji. Takto sám sebou kapitalizovaný les přichází k zisku, kterým nejprve 

zaplatí dluh lidem, aby se osamostatnil a v další fázi dokonce může sám sebe udržovat 

nebo rozšiřovat přikupováním dalších pozemků, podle toho, jak budou 

naprogramovány řídící algoritmy. Jde o příklad ekonomické jednotky v post-humánní 

budoucnosti. 

 

https://terra0.org 

https://terra0.org/assets/pdf/terra0_white_paper_2016.pdf 

 

8.9. Umění a peníze 
 

 Maria Eichhorn – Aktiengesellschaft (Dokumenta 11, 2002) akciová 

společnost/korporace – umělecké dílo. Eichhorn použila kapitál 50 tisíc Euro od 

organizátorů přehlídky, přesně tolik, aby mohla založit akciovou společnost. Kapitál 

rozdělil na 50 tisíc akcií v hodnotě 1 Euro. Dále provedla takové kroky, které jsou 

v přesném rozporu s účelem obvyklých akciových společností, čili zvýšit zisk za co 

největší eliminace rizika. Její firma byla v konečném důsledku vlastněna „nikým“ – 

převedla všechny akcie společnosti do vlastnictví společnosti samé, tím zamezila 

jakékoli cirkulaci aktiv a zrušila princip vlastnictví jako takový. Dílo si nakonec do 

své sbírky koupilo holandské Van Abbe Museum – vznikla tak paradoxní situace. Dílo 

stálo 50 tisíc euro, ale nebylo co vystavit, kromě bankovek, které znázorňovaly nákup 

díla a zakládací listiny společnosti. Dílo teoreticky může stoupat na ceně na trhu s 

uměním, čímž by popřelo smysl svého vzniku, čili svoje zhodnocování aktivně 

zastavit. Princip vlastnictví byl nákupem díla znovu obnoven. Aktiengesellschaft je 

konceptuálním dílem, které je principiálně anti-akceleracionistické. Svojí 

nesmyslností sice poukazuje na trhliny ve významu ekonomického imperativu 

https://terra0.org/
https://terra0.org/assets/pdf/terra0_white_paper_2016.pdf
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zvyšování zisku, reálně ale pouze staví hráz tomuto principu. Interpretačně by se dalo 

říct, že jde o slepé rameno, které nikam dál nevede. 

 

https://vanabbemuseum.nl/en/collection/details/collection/?lookup%5B1673%5D%5B

filter%5D%5B0%5D=id%3AC6069 

 

 

8.10. Nová upřímnost v emo trapu 
 

Young Lean, Lil Peep, Lil Uzi Vert, Lil Xan: apatie, samota, prázdnota, lean-sirup 

obsahující opiát kodein, Xanax… nová vlna raperů, kteří často začínájí selfreleasy na 

Soundcloudu se vyznačuje specifickou estetikou. Jejich texty a celková nálada tracků 

vyznívá apaticky. Tempo beatů je relativně pomalé, melodie melancholické, jako by 

interpreti byli neustále na drogovém dojezdu. Jde částečně o tematizaci outsiderství, 

které má v hudební kultuře dlouhou tradici. Spíš ale celková vyvlátost svědčí o dvou 

faktorech. Nesporně jde o vliv zpomalujících drog, které nejčastěji v podobně 

kodeinových drinků ovlivňují trapovou scénu už několik let, zároveň ale tímto 

kanálem prosakuje generační výpověď lidí, kteří se narodili do již vystavěného světa, 

ve kterém kontrastuje pohodlí se skázou a všechny problémy se zdají příliš velké na 

to, aby je bylo možné nějak jednoduše vyřešit. Proto se uchylují k drogovému 

pohroužení do sebe a k zdánlivé nemožnosti něco dělat. Otevřenou sentimentalitou 

patří plně do post postmoderní nové upřímnosti. Rockový vztek se zde překlápí v 

rezignovanost a odstup s plným soustředěním na pocity. Příslušníci scény končí v 

bojích s drogovou závislostí a dochází i k předávkování, jako v případě Lil Peepa, 

který v roce 2017 zemřel na kombinaci fentanylu a farmaceutiku proti úzkosti 

Xanaxu. Jde o příklad uměleckých výpovědí, které souvisí se stavem, jak jej popsal 

Mark Fisher. Mladí lidé jsou rozštěpeni mezi subjekt disciplinace ve škole a subjekt 

konzumace produktů skrze zacílení reklamy. Dochází tak k dilematu, proč se vůbec o 

něco snažit, když všechny požitky už jsou “teď” na dosah ruky. K snadnému přístupu 

k libidu patří i neustálé připojení na internet. 

 

https://vanabbemuseum.nl/en/collection/details/collection/?lookup%5B1673%5D%5Bfilter%5D%5B0%5D=id%3AC6069
https://vanabbemuseum.nl/en/collection/details/collection/?lookup%5B1673%5D%5Bfilter%5D%5B0%5D=id%3AC6069
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8.11. SOPHIE, label PC Music, A. G. Cook, Hannad Diamond: 

radikální pop 
 

Další výrazná linie estetiky současné audiovizuální kultury je zaměřená na vyhraněný 

povrch. Jde o taktiku, ve které se spojuje kritika a zároveň úleva z naplnění 

potlačovaných tužeb vyvolaných tlakem okolí. Tématem, který prostupuje těmito 

produkty kultruního průmyslu je krása a ještě spíš ideál krásy. Na hudební úrovni jde 

o písně z neumělecké taneční EDM scény nebo ze světa opravdového popu ironicky 

vyfaceliftované do hyperdokonalého produktu povrchního zábavního průmyslu. 

Výsledkem jsou prvoplánově chytlavé písně na hranici guiltypleasure, na které se dá 

buď extaticky tančit nebo odejít úplně mimo klub. Radikální pop, který místy 

sounddesignéři vypiplávají k dokonalosti se jindy překlápí v zlověstný výsměch 

všemu artificiálnímu, všemu co je na městské kultuře malicherné a co při svém 

nenaplnění plodí komplexy z nedostatečnosti. Vizuální složka adekvátně přizvukuje 

neméně vyleštěným pozlátkem digitálního 3D obrazu. Jde o vyhraněnou uměleckou 

fromu, která má ale příhodnou výpovědní hodnotu pro představu o současném světě a 

o podobě obrazů, které v mysli současného subjektu víří. Účelem radikálního popu je 

nakonec přes všechno balancování na hraně úpadku kritika současné kultury. 

8.12. James Ferraro, Hippos in Tanks, INTERNET CLUB, vaporwave 
 

Elektronický producent a hudební skladatel James Ferraro na festivalu 

CTM/Transmediale prezentoval futuristickou postdigitální operu Plague, jejíž hlavním 

aktérem byla umělá inteligence, která se snaží pochopit princip lidského utrpení a 

emocí. Vydáním alba Far Side Virtual v roce 2011 se zařadil mezi přední producenty 

žánru vaporwave, ve kterém jsou tracky komponovány z nejrůznějších zvuků strojů, 

přístrojů i softwareových signálů počítačů, přičemž výsledné skladby mohou 

připomínat elevator music. Vaporwave vychází z původních Eccojams brooklynského 

hudebníka Daniela Lopatina, který na formativním albu pod pseudonymem Chuck 

Person samploval různé útržky z popových hitů 80. let. Na posledním EP Four Pieces 

For Mirai se Ferraro konceptuálně zaměřuje na dystopické vize poloviny 21. století, 

kdy všechna velká města, jejich mrakodrapy a infrastruktura jsou prázdné a jsou pouze 

fosilní vzpomínkou na temné časy, kdy lidé žili v područí digitální sítě. Mirai je 

počítačový virus, který má za úkol napadnout internet věcí a jeho destabilizací 

osvobodit lidský rod. Ferraro jako kritik digitálního futurismu a hyperkapitalismu 
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vytváří relevantní estetiku, která by se snad mohla v dnešní době blížit postoji, 

kterému se dřív říkalo underground. Spolu s ostatními hudebníky z losangeleského 

labelu Hippos in Tanks formují radikální zvuk, vizuál a enigmatický umělecký étos, 

který ztělesňuje kritickou manipulaci s nejčerstvější technologií a jejími 

společenskými dopady. Podle článku Adama Harpera na serveru dummymag.com 

můžeme interprety vycházející z žánru vaporwave, který je jakýmsi evolučním 

stupněm hypnagogického popu, řadit k akceleracionistickým proudům. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9ndKlm-G3s  

 

„Název vaporwave (pára-vlna) také odkazuje na slavnou pasáž z Marxova 

Manifestu komunismu,  „vše co je pevné se vypařuje do vzduchu“, čímž je myšlena 

neustálá společenská změna způsobená buržoazním kapitalismem. Citát je součástí 

téměř akceleracionistické premisy neustálého zastarávání, která se často kriticky 

vznáší nad umělci vaporwavu. „Neustálá revolucionalizace produkce, bezbřehé 

rozrušování všech sociálních podmínek, nekonečná nejistota a agitace odlišuje 

buržoazní epochu od všech předcházejících. ... Proto se všechno pevné vypařuje do 

vzduchu, vše co je posvátné se profanizuje a člověk je tak nucen se střízlivými smysly 

vystavit účet svým skutečným podmínkám života a svému vztahu k vlastnímu rodu.“ 

 

http://www.dummymag.com/features/adam-harper-vaporwave 

 

Robin Burnett věří, že se mu podaří skrze projekt INTERNET CLUB (IC) 

odhalit odcizující mechanismy kapitalistických sociálních vazeb, jak je  nachází 

v hudebních podkresech korporátních provozů.  IC sám sebe definuje jako anti-

kapitalistický projekt v duchu debordovského situacionismu. Kapitalistická akumulace 

dosáhla úrovně spektáklu (obrazu) v šedesátých letech, dnes dosahuje úrovně 

hyperreality. Burnettovi se vyhraněnou estetikou daří zobrazovat odlidštěný 

kapitalismus, který generuje nekonečné zbožní ideály. IC apropriuje korporátní sound 

z obchodů nebo YouTube videí a pomocí editace jej degraduje na něco vzdáleného a 

podivného. Například jedno z jeho alb nese název PŘEDEFINOVÁNÍ PRACOVNÍ 

POZICE, a jednotlivé tracky se jmenují třeba: 1. #OPTIMALIZACE PRO 

VYHLEDÁVAČE, 2. TIPY A TRIKY PRO NOVÉHO WEBOVÉHO MARKETÉRA, 5.  

https://www.youtube.com/watch?v=d9ndKlm-G3s
http://www.dummymag.com/features/adam-harper-vaporwave
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ZÚŽITKOVAT SVŮJ DOPAD, 6. DALŠÍ ÚROVEŇ INTEGRACE A OPTIMALIZACE 

etc.  

 

https://internetclub.bandcamp.com 

 

8.13. Aktivistické umění 
 

Zentrum für Politische Schönheit –  

 

Eating refugees (2016), Politické umění německé skupiny Zentrüm für Politische 

Schönheit (dále jen ZPS) kombinuje živé intervence do veřejného mediálního i 

fyzického prostoru s divadelní performace. Estetika skupiny je vyjádřena už v názvu 

samotném. Všechno “krásno” umění podřízují politickému účelu. Akce Eating 

refugees, již jsme vybrali jako příklad aktivit skupiny, měla za účel vyvolat debatu 

kolem přijímání uprchlíků před válkou v Sirii skrze dramatickou reality show, která si 

pohrávala s přirovnáním legislativy současné Evropy k barbarským praktikám 

Starověkého Říma. Podle direktivy Evrospké Unie v článku 2001/51/EG nemohou být 

uprchlíci (lidé bez schváleného víza) přepravováni letecky. Jedním z důsledků je síť 

pašeráků na Středozemním moři, byznys s ilegální přepravou a četná úmrtí během 

plavby na provizorních plavidlech. ZPS spektáklem s předhazováním uprchlíků k 

sežrání tygrům tlačí na evropskou legislativu, aby konkrétní paragraf odstranila a tím 

umožnila uprchlíkům bezpečnější dopravu do “Pevnosti Evropa”. Komplexní akce, 

zahrnující instalaci klecí s tygry v centru Berlína, zřízení webového zpracování eventu 

nebo videí, které pseudodokumentárně zpracovávají herecký výkon jedné z uprchlic, 

která se v případě neodstranění článku nechá dobrovolně sežrat šelmami, je ukázkou 

politického umění dneška. Fikce umělecké skupiny ZPS na estetické úrovni koreluje s 

jakoukoli skutečnou například neziskovou, politickou nebo zájmovou kampaní. Jde o 

multimediální akce, jenž se vymykají prodejnosti jakožto dílo na trhu s uměním. Jde o 

simulaci aktivistické intervence, která má za cíl oslovit širokou veřejnost s daným 

problematickým tématem. Ostří politické akce skupiny vystihuje heslo: “Aggressive 

humanism; umění musí bolet, provokovat a vyvolávat revoltu“ se zdviženou pěstí na 

červeném pozadí. “ZPS je bojovný tým, který vyhlašuje morální krásu, politickou 

poezii a velikost lidství za účelem pěstování humanitarního přístupu.” 

https://internetclub.bandcamp.com/
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http://www.politicalbeauty.com/eatingrefugees.html 

 

8.14. Obraz globálního kapitalismu 
 

Andreas Gursky - Německý představitel Düsseldorfské fotografické školy vytváří 

velkoformátové tisky digitálních fotografií nebo manipulovaných fotografických 

montáží. Jeho obrazy souvisejí s naší prací proto, že se na nich často objevují 

megalostruktury reprezentující měřítko globálního kapitalismu a konzumerismu 

v obrovském rozlišení s hyperrealistickými detaily. Můžeme říct, že Gursky zobrazuje 

kusy ledovce mortonovských hyperobjektů, které se mu ještě vejdou do objektivu. Na 

montáži z množství digitálních fotografií s názvem Amazon (2016) zobrazuje 

obrovské překladiště internetového obchodu Amazon v americkém Pheonixu. Tisk má 

rozměry 207 x 407 cm a nechává diváka imerzivně vplout do světa obývaného masou 

barevného zboží, které má pak v jednotkách každý doma. Gursky dokáže technickým 

obrazem člověku přivést před zrak charakter masové společnosti. Nejde ani tak o 

kritiku kapitalismu a masové společnosti, jako spíš o jejich estetickou akcentaci, ze 

které ale svým měřítkem může vystupovat něco děsivého. Obraz je tak nabitý 

informacemi, že dalece přesahuje možnosti našeho vnímání. Je sice konečný svým 

formátem, téměř nekonečný ale možností pohledu sjíždět po jednotlivých jeho 

pixelech resp. detailech. Dá se buď navnímat jako jednotná entita kvazinekonečného 

množství zboží, čili jako reprezentace celku kapitalistického fetiše výroby a nákupu 

nového, nebo jako nekonečná vizuální potrava scanujícího diváka. V obou případech 

však vzniká svým způsobem to, po čem volá Srnicek ve svém akceleracionistickém 

projektu, tedy vytvořit takovou estetiku, která bude spíš rozhraním, než pravidly pro 

krásno. Pokud je kapitalismus podivný ne-objekt, je reprezentován v tomto případě 

zcela konkrétním obrazem, který nám z jeho zakrytosti vyjevuje alespoň něco. 

 

9. Závěr 
 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si předsevzal úkol pro daný formát téměř 

neudržitelný. Pokusit se nepracovat s úzce vymezeným témat, které by bylo možné na 

http://www.politicalbeauty.com/eatingrefugees.html
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dané ploše vyčerpávajícím způsobem zpracovat a obhlédnout tak jasně vymezené 

teritorium, ale naopak pustit se do volnosti velmi vágních konceptů jako je současný 

svět nebo umění. Věřím, že i přesto se úkol svým způsobem podařil. Chtěl jsem 

svobodnou asociativní cestou vytvořit koherentní celek vzájemně provázané 

analytické cesty myšlení o problémech současného světa. Ambicióznost projektu 

přece jen přesahuje možnosti autora i rozsah práce, i tak se ale skicovitým způsobem 

podařilo kontextuálně zasadit prožívání subjektu do určitých aspektů technologizací 

poháněných změn v globalizovaném světě pozdního kapitalismu. Celý text je 

doprovozen a spoluutvořen asambláží nejrůznějších kulturních projevů v rozpětí mezi 

reklamní tvorbou, populární kulturou, hudebním průmyslem, přes užitý design až po 

institucionalizované galerijní umění. Přínosem práce není akademická rigidnost, ale 

rozsah záběru pojednávaných témat. Práce by tímto způsobem chtěla stát mimo 

salónní filozofování, naopak se snaží skutečně říct něco o světě tam venku. Zdali se to 

daří nebo ne, nechť posoudí čtenář. Celým textem se nese levicové naladění a 

esejističnost. 

 

Samozřejmě ale nebylo v úmyslu rezignovat na akademický styl psaní nebo 

dodržení formálních náležitostí, už vůbec ne pak nahodile zacházet s pojmy. Naopak 

při práci s referenční literaturou jsem se snažil o interpretační věrnost, která pak dál 

mohla vést k volnému asociativnímu výkladu. V průběhu práce oproti původnímu 

záměru převážil akcent na žitý svět než na umění, které chápu jako kulturní disciplínu, 

která například oproti radikálnímu aktivistickému, dobrovolnickému nebo politickému 

činu nemá potenciál reálně něco měnit. Umění může pouze aktivizovat kolektivní 

nebo subjektivní vědomí nějakým směrem a zasít tak v člověku semínko jiného 

pohledu na danou věc. Na úrovni vědomí má ale právě proto důležitou úlohu a 

doprovází náš každodenní život svým pozastavením anebo zaostřením na to, co nám 

jinak uniká, v omezeném rozsahu má dokonce schopnost vytvářet paralelní světy. 

V poslední době se navíc experimentálně snaží proměňovat svět kolem nás jako 

v případě designu Neri Oxman. 

 

V souvislosti s technologií se vůbec otevírají pro umění, stejně jako pro jiné 

obory, neustále nové obzory, které jsou umělci s chutí probádávány. Umění se jeví 

v souvislosti s uvolněním od mimetické funkce (kterou plně zastává technický obraz 

v každodenním digitálním focení) jako hra s téměř nekonečným množstvím možností. 
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Důležité pro mě bylo hledat v kulturním prostředí nové způsoby, jakými je 

tematizováno lidské ve spolupráci s mimolidským. V průběhu práce se utvořila 

dichotomie mezi humanismem a různými cestami k posthumanismu. Jako by se 

tradiční subjektově orientovaný svět vprostřed nejsilnější narcistické vřavy selfie 

fotografií a neoliberalismu rozpouštěl a přecházel v další vývojovou fázi multi-

entitární spolupráce. Výstražná znamení environmentální krize nutí planetární 

populaci hledat udržitelné způsoby produkce a redefinovat konzumaci. 

 

Letošní ročník berlínského festivalu elektronické hudby CTM nesl podtitul 

Turmoil „uneasy times demand uneasy music“ čili Zmatek – nelehké časy si žádají 

nesnadnou hudbu. A to je myslím jedno z nejvýstižnějších určení současnosti. Stejně 

jako se zdá všechno kolem nás v neustálém pohybu a neustálé proměně s nejasným 

koncem, tak i my se stáváme čím dál úzkostlivějšími, neurotičtějšími, těkavějšími. A 

stejným způsobem reaguje i klubová hudba potažmo umění nebo v úzkém slova 

smyslu estetika. Dřívější rave dopaminové párty se stávají čím dál 

fragmentovanějšími, dekonstruovanějsími, temnějšími... Naděje na příslib svobody 

pro mnohé z nás uhasíná, přesto musíme trvat na svých požadavcích emancipace, ať 

už se smyčka kolem utahuje jak sebepevněji. Umění zůstává ostrovem svobody 

v jinak silně kontrolovaném ať už fyzickém nebo digitálním prostoru. Proto se stalo 

referenčním rámcem pro ne úplně jasné vyhlídky ať už kritické teorie nebo třeba 

spekulativního realismu. 
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10. Příloha 
 

 

Obr. 1 AI generativní figurální malba, Robbie Barrat 

 

Obr. 2 rodina geminoidů Hiroshi Ishigura 
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Obr. 3 Neil Harbisson, kyborg (anténa „slyší“ barvy, od r. 2004) 

 

Obr. 4 Stelarc, The Ear on Arm (od r. 2008) 
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Obr. 5 Eduardo Kac, GFP Bunny (2000) 

 

Obr. 6 Rachle Mayeri, Human Delta (2014) 
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Obr. 7 Neri Oxman, Wanderers (Mushtari, 2014) 

 

Obr. 8 Augmentovaný les Terra0 (2016) 
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Obr. 9 Maria Eichhorn, Aktiengesellschaft (2002) 

 

 

Obr. 10 emotrap (zleva) Yung Lean, Lil Xan, Lil Uzi Vert, Lil Peep 
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Obr. 11 hudební producentka SOPHIE, radikální POP 
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Obr. 12 (vlevo) James Ferraro, digitální album Four Pieces of Mirai (2018) 

vydané na kazatě, (vpravo) cover art alba Farside Virtual (2011) 

 

Obr. 13 screen shot bandcampové stránky hudebníka INTERNET CLUB pro 

album REDEFINING THE WORKPLACE (vaporwave) 

 

Obr 14. Zentrum für Politische Schönheit, ukázka vizuálu aktivistických kampaní 
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Obr 15. Andreas Gursky, (nahoře) Amazon (2016), (dole) Media Markt 

(2016) 
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