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           Téma techno-imaginace zpravidla nabízí pohled do oblasti technického 

zprostředkování obrazů, především pak pohyblivých obrazů, tedy filmu. Nejinak je 

tomu i v případě předložené diplomové práce L. Čechákové. Fenomén vidění je zde 

pojednán jako technika a způsob mediace obrazů, v zásadě jako ukázka analyzování a 

syntetizování struktur zobrazování pro formální myšlení. Techno-imaginace je tudíž 

popisována v rámci „čtení“ či „psaní“ technických obrazů, které už ze své vlastní 

„způsobilosti“ kladou jiné nároky na recepci než klasické obrazy. Autorka v tomto 

ohledu velmi dobře rozeznává rozdíl mezi technicky zprostředkovanými, ve smyslu 

aparátů, a tradičními typy obrazů. Je třeba ocenit, že hledisko aparátů nesměšuje 

s hledisky hybridními, tj. uchovává diferenci mezi před-technologickou érou a 

současností.

      Druhým pozitivem textu je propojení techniky zobrazení s logikou kulturní 

produkce, či chceme-li, kulturním průmyslem. Protože v duchu W. Benjamina je 

povaha obrazu taková, že se nikdy nemohl stát předmětem kolektivní recepce, je 

zřejmé, že od nástupu filmu nelze pominout vliv a význam produkční složky, tj., 

především vytváření postupů technických /aparátových/ schémat zobrazování: 

výchozím předpokladem je zde nový prostorový zákon, jehož principem je 

imaginativní percepce: tedy pozice, z níž jsou v zásadě všechny procesy nějak

„představitelné“ a jakékoliv představy naopak „procesovatelné“. Hrozba ztráty 

schopnosti rozlišovat mezi skutečností a nápodobou tak získává reálné obrysy. To je 

ostatně patrné na obdobném stanovisku W. Flussera a T.W. Adorna, což je v textu 

velmi dobře doložené. 

Fenomén televize a problematika filmového obrazu, včetně manipulace s obrazem a 

sférami marketingu a reklamy, pak dotváří náhled na proměnu imaginace směrem 

k jejímu poměrně stereotypnímu technologickému zpracovávání. Současně s tím si 

ovšem autorka všímá i důležité proměny vztahu soukromého a veřejného v rámci

post-historických modelů zobrazování. Z hlediska výstavby textu diplomové práce by 

nicméně nebylo od věci, rozlišovat historické modely od post-historických.

    Diplomovou práci L. Čechákové považuji za kvalitní a doporučuji k obhajobě. 
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Navrhované hodnocení: 22 bodů. Velmi dobře.
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