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 Práce Noemi Purkrábkobé je mimořádně pozoruhodná a potřebná. Jejím ústředním 
tématem je zásadní proměna „obrazu“ (resp. „pohyblivého obrazu) v éře současného 
světa globálních digitálních sítí, v němž se akcent přesouvá na materiálnost (nikoli však 
v tradičním významu tohoto slova) a performativitu. Digitální prostředí nás nutí re-
definovat sám pojem „objektu“, který se stal digitálním, v míře dotud neznámé spolu-
ustavuje náš svět a problematizuje jednak až příliš archaické protiklady myšlení versus 
technologie či fikce versus realita, jednak pojmy (například „reprezentace“ a vlastně i 
sám pojem média). Jinak řečeno: předložená diplomová práce pohlíží na náš svět, 
v němž dominantní roli hraje digitální obraz a digitální objekt, perspektivou 21. století a 
umožňuje tak chápat naši současnost z ní samé, tj. právě těmi nástroji, které jí jsou 
vlastní. I proto se opírá o práce současných filosoficky orientovaných autorů (F. Laruelle, 
B. Stiegler, Steven Shaviro a další a další) i umělců. Jako by chtěla říci: chceme-li 
pochopit „realitu“ medializovaného světa, je nezbytné využít pojmů, které z něho vzešly, 
ale současně s tím reflektovat i jejich meze. Je až nápadné, jak se vyhýbá opakování 
banalit o „tekutosti“ a snaží se znovu a opakovaně zjišťovat, co se tím vlastně kdysi 
chtělo a i nyní má říci, abychom ji nezačali spojovat s představou jednostejnosti. Bere 
„tekutost“ vážně, ale význam tohoto pojmu posouvá směrem k jinému obrazu myšlení, 
když proti „flat-ontology“ (objektově orientovaná filosofie) klade „wet-ontology“ oceánu, 
jeho vlnící se hladiny – nejde o restituci někdejší „hloubky“, nýbrž o schopnost ponořit 
hlavu pod hladinu. 
 V tomto předznamenání je pak možné číst celou práci Noemi Purkrábkové. Tak 
třeba tam, kde uvažuje o možnostech reflexe, která byla až příliš spjatá s představou 
zrcadla a re-prezentace, což je v okamžiku, kdy se neredukovatelně pohybujeme uvnitř, 
neudržitelné. Proto je třeba poučit se například u Laruella, který navrhuje chápat obraz 
jako materiální performativní sílu, která nestojí proti Reálnu, protože je v-Jedno s ním. 
Není-li možná klasická reflexe, předpokládající pohled zvnějšku, je možné vystřídat ji 
experimentováním, vstupujícím zprostředka do existování v sítích. 
 A v této souvislosti se pak objevuje jeden z důležitých leitmotivů celé práce: 
přehodnocení pojmu „fikce“. Neboť podobně jako pojem „pravdy“ jde o koncept založený 
filosofickým rozhodnutím, nezdůvodnitelnou „autopozicí“ filosofie, jak o ní mluví Laruelle 
ve své ne-filosofii Jednoho. Fikce je „efekt Reálna“, tedy „událost“, kterou se cosi 
povolává do existence, na jedné straně je jejím místem experimentování, na druhé cosi 
jako aktivní způsob existování v mediálním prostředí. Vlastně je to pozoruhodná 
reformulace vztahu „systém-okolí“ autopoietických systémů, takže by bylo možné říci, že 
fikce je svým způsobem „vyjednávání“ s realitou, jejíž jsme součástí a zevnitř ji tímto 
způsobem poznáváme,  neboli, jak říká autorka diplomové práce: fikce je participace na 
utváření látky světa a praxe tvorby fikcí je materiální, produktivní praxe (materiální i 
v tom smyslu, že v každém „vyjednávání“ je ve hře rovněž určitý odpor, rezistence, jde 
v ní o sjednávání kompromisu). 
 To je základní (zde ovšem velmi zjednodušeně zrekonstruovaný) rámec pro 
interpretaci „digitálního objektu“. Velmi oceňuji, že autorka v této interpretaci sleduje 
linii, která vychází od Michela Serrese, pokračuje přes B. Stieglera a (naprosto zásadní) 
práci G. Simmondona o „individuaci“ technických objektů a končí u Yuk Hui, protože 
právě zde se ukazuje neredukovatelnost „fyzična“ a vzájemnost při konstituci 
(objektifikace dat a datafikace objektů, produktivita webových ontologií), tedy ko-evoluce 
člověka a techniky, jejich „mutual ontogenesis“. Termín „intraakce“ (namísto interakce) 
pak velmi přesně odkazuje i ke kolektivitě. 
 Především je však třeba zmínit vlastně vyčerpávající výčet (a rozbor hlavních 
myšlenek) autorů, kteří mají k tématu co říci – nemyslím, že někdo či něco chybí. Přitom 
však s každým vede autorka poučený dialog, nalézá podstatné a zasazuje do kontextu. 
Jaksi mimochodem lze tak práci číst i jako úvod do myšlení v digitálním světě, třebaže to 
není její hlavní cíl. 



 Tím je vztah k umění transformovanému právě digitálním objektem, jeho 
možnostmi a možnými způsoby experimentování s ním. Myslím, že „case studies“ 
v závěru práce jsou velmi dobře vybrané, analyzované a komentované, a proto organicky 
zapadají do celkové koncepce práce. 
 Výhrady nemám. Jen návrhy a povzdechy. Práce by zasloužila publikování a asi by 
bylo třeba ji pro tento účel nějak upravit, snad redukovat množství autorů, o nichž je řeč, 
a zbývající třeba uvést v nějaké části komentované bibliografie v závěru. Myslím, že by 
takto lépe vynikla hlavní linie práce a její téma. První povzdechnutí se týká – 
pochopitelného – rozhodnutí psát práci anglicky. Ale – nestálo by za úvahu napsat česky 
cosi kratšího do řady Co je nového? Tedy pokusit se tímto redukovaným způsobem o 
zčeštění tam, kde je to možné, a o výklad anglických termínů tam, kde je překládat 
nelze? Povzdech druhý, s tím související: myslím, že by autorka byla schopna najít 
nějakou významnou knihu mezi těmi, o nichž mluví, a pokusit se ji přeložit (z těch co 
znám, mi třeba připadá jako vhodná právě kniha Yuk Hui, ale možná proto, že mnohé 
z citovaných autorů neznám). A poznámka poslední: práce mimoděk dosvědčuje inflaci 
prefixu „post-„, a současně s tím jako by naznačovala určitou nesnáz s porozuměním 
přítomnosti, která si vlastně není ještě jista svou identitou, tím, co je jí skutečně vlastní. 
I to je na této práci důležité a potvrzuje deleuzovsko-guattariovské: neméně důležité než 
to, co text říká, je způsob, jakým to říká. 
 
Práci hodnotím jako výbornou. 
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