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Posudek na diplomovou práci

K.Krtilová: Písmo a medialita

EKS FHS UK Praha 2006 

            K. Krtilová zvolila za téma své diplomové práce poněkud 

specifické avšak relevantní spojení současné podoby techniky s pojetím 

a rozborem mediality jako nového přístupu k centrálnímu pohybu 

myšlení: tedy jako „stavu zprostředkování“ a rovněž jako svého druhu 

kulturní kompetenci. Doprovodným rysem tohoto spojení je zároveň 

samotný problém interpretace hledisek, která sice povětšinou zůstávají 

až dosud v zajetí tradičního, tedy kulturně - symbolického přístupu, 

ovšem pod současným vlivem „technologie zpřístupnění“ určitých forem 

vědění začínají atakovat etablované hranice řádů vědění.

Dříve jednoznačně přijímanou dělící linii mezi technikou a tradičních 

Geisterwissenshaften nelze nyní tak snadno použít, a autorka si je 

tohoto „předělu“ velmi dobře vědoma a cíleně s ním pracuje.

Ať už se jedná o problematiku písma, vědění či způsobu re-konstrukce 

oněch dříve pevných bodů, od nichž teprve začíná reálné, /Baudrillard/ 

a tudíž i formy přístupu k němu, vždy už předem probíhá proces určité 

arbitrární diference, u něhož bohužel není jasné, kdo rozhoduje.

Od Foucaultova důrazu na mizení subjektu je víceméně zřetelné, že 

všechny systémy arbitrování počáteční diference nemají dohledatelný 

počátek, ale mají systémy zprostředkování, které jakékoliv „původní“ 

členění produkují jaksi sami o sobě. Autorka správně konstatuje jistou 

nerozhodnutelnost původu, dokládá na typických autorizacích např. 

Heideggera či Derridy, snahu pokrýt tento problém jemným, sub-

diversním mechanismem přepisu na dělící diferenci či zakládající 

základ, což je ovšem jenom sekundárním projevem procedur mediality,

která dovoluje zpřístupnit pojmy či pohyby myšlení skrze pojmy jako 

možné odrazové můstky aniž by přitom byla vůbec nějak přímo 

k zaznamenání.
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To znamená, že samotný mediální princip, ať už nahlížený prismatem 

gramatologie, kulturních technik či symbolického kódování je jenom 

jistou přestupní stanicí na cestě k tematizaci mediality, která nechává 

ve hře myšlení jak ono myšlené a jeho stratifikační procedury, tedy 

pojmy, tak i režimy zprostředkování, tedy i to, co lze značit, k čemu 

odkazovat atp., neboť značení, definování či práce pojmů nemůže 

nahradit „skutečnost“, že medialita něco zpřístupňuje a ono samo se 

zatím nechává poznat či chytit jenom zástupně a to ještě do dlouho 

připravených a odzkoušených pastí: slov, mýtů, vyprávění, znaků atd.,

K.Krtilová se tudíž vydala cestou ukazování jistých nových východisek, 

která by umožnila pozměnit stávající rozepři v paradigmatu sociálních 

věd a ovšem i filosofie. /za pozornost stojí rozbory v kapitolách 3.1, 

3.2. a 4./

Klíčovým prvkem jejího vlastního přístupu je nastolení problematiky 

mediality jako svébytného prostředí „zpřístupnění“ nových forem 

výkladu textu, gramatologických postupů až k jisté proměně kulturních 

technik písma. 

Jistěže v paradigmatu mediální strategie kulturních kompetencí, které 

nyní nepředpokládají jenom akceptaci významů jako diskursivní praxe 

v pojetí Habermase, ale především v aktualitách a prezencích daného 

typu zprostředkování, které umožňuje použití diskursu jako kulturní 

techniky myšlení.

Práci doporučuji k obhajobě.
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V Praze dne 27.2. 06 

Doc.PhDr. Jiří Bystřický PhD.




