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Posudek na bakalářskou práci J o s e f a  He řmá n k a  

Identifikace s filmovou postavou: Prožitek příběhu někoho jiného 
 

 Ve své bakalářské práci se Josef Heřmánek zabývá fenoménem identifikace s filmovou 
postavou, k němuž přistupuje ze dvou perspektiv: fenomenologické a mediálně-filozofické. 
Dialog mezi fenomenologií (intersubjektivity a vnímání) a vědou o médiích 
(Medienwissenschaft), resp. filozofií médií, má své opodstatnění a i zde se ukazuje jako 
přínosný. Již proto, že oba zmíněné teoretické přístupy se zajímavým způsobem protínají 
v aspektu psychologicko-estetickém. Své opodstatnění má volba fenomenologického 
přístupu k problematice identifikace již proto, že ve fenomenologii intersubjektivity existuje 
již dlouhá, stále živá a diskutovaná tradice zkoumání fenoménu zkušenosti s cizím 
(Fremderfahrung) a stejně tak stejně dlouhá – a ve vztahu k teorii a filozofii médií opět velmi 
aktuální – vazba mezi intersubjektivitou, vizualitou, obrazností a obrazovostí (Bidlichkeit), 
resp. obrazovým vědomím (Bildbewußtsein).1 Husserl sám píše již v desátých letech 20. 
století o „kinematografických obrazech“ (Hua XXV, S. 177), jakkoli by představu 
transcendentální konstituce druhého (des Anderen) prostřednictvím externích médií velmi 
pravděpodobně považoval za nepřijatelnou. Nicméně, technické obrazy mohou zkušenost 
s cizím/druhým specifickým způsobem inscenovat. Proto Josef Heřmánek vychází 
z předpokladu, že „vědomí prožitku druhého má v případě zkušenosti filmu podstatnou a 
zcela výjimečnou afektivní sílu“ (s. 13). 

Josef Heřmánek oprávněně zdůrazňuje, že zkušenost s filmem je výsledkem tělesného 
vnímání a intencionálního chování, kdy reflexe tělesnosti filmu jako specifické formy sdílení 
(partage), jak o ní uvažují např. Jean-Luc Nancy nebo Dieter Mersch, znamená vztáhnout 
performaci těla (herce) na své vlastní tělo. Josef Heřmánek ve své práci vychází a diskutuje 
nejdříve fenomenologickou teorii vcítění (Einfühlung) Edith Steinové. Toto východisko 
považuji za invenční a ve vztahu k teorii a fenomenologii médií, a speciálně filmu, méně 
obvyklé, ale originální: Josef Heřmánek správně připomíná (s. 15-16), že Steinová 
v konfrontaci s teorií Theodora Lippse považuje úplnou identifikaci mezi vciťujícím a 
vciťovaným subjektem za nemožnou, v třetí části své disertace se ovšem pokouší problém 

                                                 
1 Pozoruhodná je v této souvislosti vazba mezi „díváním“, „přihlížením“ (zusehen) a „vcítěním“, kterou Husserl 
tematizuje na jednom místě svých přednášek k fenomenologii intersubjektivity:  „Vcítěný druhý může zůstávat 
mimo mne a bez jednoty se mnou, já mu pouze přihlížím a rozumím mu, mohu s ním myslet a cítit, jeho a s ním 
se dotýkat a s ním zaujímat postoj, mohu v něm však i žít v jednom kusu mého volního života […] svým konáním 
činím, jako by on byl na mém místě.“ („Der eingefühlte Andere kann ausser mir bleiben und ohne Einheit mit 
mir, ich sehe ihm bloss zu und verstehe ihn nach, ich kann mit ihm denken und fühlen, mich mit ihm berührend 
und mit ihm Stellung nehmend, ich kann aber auch in ihm leben in einem Stück meines Willenlebens […] tuend 
tue ich, als ob er an meiner Stelle wäre“.) Hua XIV, s. 269.  
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vcítění vyložit transcendentálně konstitucí psychofyzického jedince. Nakonec však dochází 
k závěru, jenž je pro uvažování Josefa Heřmánka podstatný, že totiž vciťující (se) individualita 
může být pouze tělesná (leibhaftig) a závislá na vědomí o světě, je tedy „weltlich“. To je 
téma, které Josef Heřmánek reflektuje v podkapitole 2.3. „Tělo jako nositel podobnosti“. Na 
dosti podrobnou diskusi fenomenologie vcítění Edith Steinové a určitých, pro téma práce 
relevantních aspektů tělesně fundovaných prožitků u Edmunda Husserla, navazuje Josef 
Heřmánek úvahou a explikací estetické zkušenosti filmu, kde se opírá zejména o 
fenomenologicky zaměřenou teorii Vivian Sobchack/ové a o antropomediální koncepci 
„propůjčeného těla“, kterou ve vztahu k médiu filmu rozvinula Christiane Voss/ová. Tato 
autorka posunuje do  popředí fenomenální a kvalitativně poznatelné dimenze – emocionální, 
rytmické, vizuální, akustické afektivní – antropomediálních relací. V tom, co film jako 
„afektivní médium“ a „antropomediální jednotka“ iluduje, spočívá podle Voss/ové 
konstitutivní moment film-mediální identity. Podobně také Vivian Sobchack/ová, jejíž teorii 
Josef Heřmánek reflektuje v návaznosti na teorii „propůjčeného těla“, zdůrazňuje afektivně-
tělesné chiasmatické propojení vnímajícího a vnímaného.  

Josef Heřmánek ukazuje, že performativní konstituce tělesně-hereckého typu není ve 
filmu něčím, co by spočívalo vně samotného média a jeho efektů, nýbrž realizuje specifickou 
operaci, totiž zviditelňování, resp. viditelnost, jež film charakterizují právě jako médium. 
Performativním aktem, vnímaným, zachycovaným (prostřednictvím kamery) a ukládaným na 
filmový materiál, je pro vnímatele/diváka umožněn smyslově-tělesný kontakt, v němž je 
obsažen silný afektivně-patický potenciál, dovolující stejně tak mimetickou jako responzívní a 
estetickou, tělesně fundovanou a „vtělující se“ zkušenost. Jako umělecko-vizuální (ve 
specifickém smyslu pikturální) a akustické médium vytváří film „prostor“, v němž se 
zvláštním způsobem uskutečňuje chiasmatická korelace mezi cizí a vlastní tělesně-afektivní a 
emocionální zkušeností. Proto Josef Heřmánek dospívá k závěru, že identifikace s filmovou 
postavou na základě vcítění představuje zásadní konstituent smyslu filmové zkušenosti (s. 
44). 

Závěrem možno shrnout, že bakalářská práce Josefa Heřmánka představuje v nejednom 
směru pozoruhodný výkon, spočívající v pokusu o propojení fenomenologie vcítění a 
tělesnosti s pozicemi současné filozofie médií. Práce přesvědčuje diferencovanou 
argumentací, ale také recepcí a reflexí sledovaných interpretačních tezí, jejich 
konceptualizací i problematizací, nejen pokud jde o zvolený fenomenologický a antropo-
mediální přístup, ale také ve vztahu k samotnému filmovému materiálu, kdy teoretické 
postuláty Josef Heřmánek vhodně explikuje na konkrétních příkladech. Konceptualizací 
antropomediální teorie „propůjčeného těla“ vnáší navíc do českého filmově-teoretického 
uvažování nová a aktuální hlediska.  

 
Proto vřele a jednoznačně doporučuji výbornou bakalářskou práci Josefa Heřmánka 

k úspěšné obhajobě. 
 

 
 
 
Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.                                                            V Praze dne 21. 01. 2017 
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