
Posudek na diplomovou práci

Lucie Vašková: Srovnání výkladu dějin médií Viléma Flussera a Marshalla McLuhana ve vztahu k 

„soupeření“ obrazu a písma

Jak je patné již z názvu, předložená diplomová práce je věnována komparaci výkladu kulturních dějin 

u V. Flussera a M. McLuhana, zejména pak pokud jde o popis historického střetávání médií spojených 

s obrazem a písmem, jenž lze označit za jedno z klíčových témat v dílech obou autorů. Lucie Vašková

si klade za cíl srovnat odlišná východiska a argumentační postupy a dále ověřit předpoklad, že u 

Flusserovy a McLuhanovy etapizace období podle dominantních médií i náhledu na povahu změn,  

které nové komunikační technologie vyvolávají na úrovni společnosti i lidského myšlení je možné 

vypozorovat řadu shodných prvků. Práce vychází z jasně definovaného záměru, který se podařilo 

úspěšně naplnit.

Text má přehlednou strukturu, v jednotlivých kapitolách jsou postupně představeny základní teze 

Flussera a McLuhana, po nichž následuje samotné srovnání prezentovaných přístupů. Je třeba ocenit, 

že autorka v dostatečné míře uvádí i ty aspekty jejich teorií, které je vzájemně odlišují a nesnaží se 

tedy vše podřizovat svému záměru, kterým je především nacházení shodných bodů.

Pokud jde o práci s pojmy, místy by bylo vhodné doplnit jasnější formulace definic termínů, které jsou 

pro celý text klíčové. Týká se to např. média či kódu – tyto pojmy prostupují celou prací a v textu 

jejich výklad sice najdeme, v různých kontextech ovšem získávají odlišné významy, proto by bylo 

dobré na začátku přehledněji vymezit jejich obecné definice a následně vždy upozorňovat na 

významové posuny, s nimiž se setkáme ve Flusserových a McLuhanových dílech. Širší výklad a 

interpretaci by si zasloužily i některé z tezí, jež jsou v textu pouze zmíněny,  ale jejich význam není tak 

úplně samozřejmý a bylo by třeba vysvětlit,  co znamenají v kontextu teoretické koncepce, jejíž jsou 

součástí. Zejména u výkladu Flussera takových příkladů najdeme hned několik, např.: „technoobrazy 

používají realitu jako model“; „z obrazu vzniká písmo“; technické obrazy jsou komputacemi pojmů“ 

atd. (str. 10-11).

Autorka by celkově s primárními texty mohla sama více pracovat, některé názory přejímá příliš 

nekriticky, i když by bylo možné s nimi polemizovat – mám na mysli např. Flusserovy prognózy, že 

„učit se číst a psát se v budoucnu stane záležitostí historiků a specialistů“. Dnes již existuje poměrně 

přesvědčivá argumentace (k níž významně přispěl třeba právě McLuhan) podporující tvrzení, že nové 

komunikační formy nikdy zcela nevytlačí ty předchozí, pouze obohatí rejstřík používaných médií, čímž

lze případnost Flusserovy vize týkající se budoucnosti písma minimálně zpochybnit.

Mezi částmi práce věnovanými Flusserovi a McLuhanovi je v tomto ohledu patrný jeden rozdíl: u 

Flussera jsou prezentovány kontroverzní názory i poměrně složité myšlenkové konstrukce 

předpokládající více abstraktní uvažování a postrádám zde určitý odstup umožňující jejich 

zhodnocení, v pasážích o McLuhanovi se autorka naopak drží převážně v popisné rovině a text často 

nabývá až recenzní charakter, hodnotící např. styl psaní a význam jeho děl. Částečně se 

pravděpodobně jedná o důsledek náročnosti textů zejména V. Flussera, jejichž interpretace může být 

obtížná, i pro následnou komparaci by ovšem bylo přínosnější, pokud by se podařilo metodologický 

přístup u jednotlivých částí více sjednotit.

Pokud jde o samotné srovnání (str. 54 – 66),  jistě by bylo možné jít ještě dále a aplikovat jej na více 

témat, která se objevují v dílech obou autorů, nicméně i v rozsahu, který L. Vašková zvolila jej – i 

z hlediska množství shodných prvků, na které upozorňuje - považuji za dostatečné a vhodně 

koncipované. Zajímavé doplnění komparace představuje kapitola o analogickém pohledu obou 

autorů na roli umělce v objevování možností nových technologií i odhalování důsledků jejich 



používání. Oceňuji také relevantní odkazy nacházející korespondence mezi myšlenkami McLuhana a 

Baudrillarda (pojem impolze) či Virilia (konec geografie). Větší obezřetnost bych naopak 

doporučovala při „celkovém“ hodnocení Flussera a McLuhana – označovat je za „myslitele-optimisty“ 

(např. na str. 64) mi připadá poněkud zjednodušující, neboť oba sice v rozvoji nových technologií 

spatřují jisté pozitivní možnosti, zároveň však neztrácejí ze zřetele i negativní stránky a před přílišným

nadšením z moderních inovací naopak varují (viz. citace z Flussera uvedená na str. 16: „aparáty si 

chtějí člověka zotročit“, příp. u McLuhana zdůrazňování rostoucích možností manipulace příznačných 

pro období „globální vesnice“,…).

Z formálního hlediska má práce pouze několik drobných nedostatků, kromě občasných překlepů se 

jedná zejména o chybějící údaje u několika titulů v seznamu literatury (např. není uveden vydavatel).

I přes výše zmíněné připomínky celkově práci považuji za zdařilou, Lucie Vašková si zvolila téma, které 

není na zpracování úplně snadné, zejména oproti původně předložené verzi se jí však nyní podařilo 

nalézt způsob, jak danou problematiku přesněji vymezit a díky tomu také lépe propracovat.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“.

V Praze dne 22.1.2010

Mgr. Irena Aimová  




