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Estetická proměna prostředí společnosti zprostředkovaná elektronickými 

médii

Predkladaná práca nás presviedča o dobre zvládnutej problematike tak do 

rozsahu ako i hĺbky preštudovaného materiálu. Dotýka sa výsostne aktuálnych 

otázok digitálnych technológii, elektronickej komunikácie, či mediálneho sveta no 

pritom nezabúda ani na ich previazanosť s tradičnejšími otázkami estetiky, či 

percepcie. Práve to je autorkiným zámerom: previesť nás premenami kultúry

a estetického vnímania pod vplyvom médií. Tento zámer je nesporne naplnený 

informačne bohatou škálou nových pojmov a príkladov. Autorka nás oboznamuje 

s pomerne novými estetickými procesmi a pojmami (informačná estetika, 

interakčný design, alebo informačný design atď.), ktorých nástup umožnili nové 

technológie a s nimi spojené „zmeny režimu videní“, resp. zmeny v „prožitkoch“. 

Záslužná je výborná orientácia v zahraničnej, najmä anglofónnej literatúre, kde 

mnohé otázky, ktorým sa autorka venuje, získali teoretický a kritický rámec. 

Napriek týmto pozitívnym hodnoteniam, je táto záverečná pochvala 

zároveň odrazovým mostíkom pre formuláciu hlavnej výhrady k predkladanej 

diplomovej práci.

Verné sledovanie teoretického výskumu, realizovaného na americkej pôde 

v spomínaných oblastiach, tak na úrovni preberaných hypotéz ako aj kritiky 

a príkladov, stavia prácu skôr do pozície reflexie na tému „estetickej premeny 

prostredia spoločnosti sprostredkovanej elektronickými médiami“, t.z. 

o prezentáciu názorov, ideí a výskumov, uskutočnených u týchto autorov. Svedčia

o tom nielen priame predstavenia autorov v hlavnom texte (ako v prípade L. 

Manovicha, s. 16), a nie pod čiarou, ale aj chýbajúce vlastné prípadové štúdie, 

resp. analýzy príkladov – trebárs fungovania interakčného designu, 

architektonických projektov, alebo umeleckých výstav pracujúcich s digitálnymi 



artefaktmi. Rovnako ako príklady, autorka preberá teórie z oblasti estetiky bez ich 

hlbšej analýzy: napr. M. Merleau-Ponty je predstavený ako filozof vnímania 

a telesnosti (s. 44-45), no jeho hlavný spis, príp. iné texty v použitej literatúre 

nefigurujú. Samozrejme daná problematika je mimoriadne široká, obsahuje 

množstvo dielčích tém, ktoré autorka prezentuje (počnúc designom, cez 

architektonické projekty, urbanizmus až po ekológiu) a je preto pochopiteľné, že 

synteticky silnej stránke danej diplomovej práce zodpovedá slabšia stránka 

analytická. Škoda je, že zatiaľ čo témy „estetickej premeny“ a „elektronických 

médií“ získali náležité definície a veľký priestor je venovaný najmä designu, 

základné zadefinovanie pojmu ako „spoločenské prostredie“ (social environment) 

v rámci danej práce zostalo zanedbané: v opačnom prípade by príklady zo sféry 

architektúry, či urbanizmu pôsobili menej ad hoc. 

Napriek týmto pripomienkam, nemožno práci uprieť pútavý štýl, chváliť 

ju za poctivosť v uvádzaní prameňov ako aj vyzdvihnúť jej novosť v oblasti 

použitej literatúry v jej tlačenej i elektronickej podobe. A preto je predkladaná 

diplomová práca vhodným kandidátom k obhajobe.   
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