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Kolega Jan Nechanický zvolil téma mimořádně náročné, avšak rozumně je omezil: pojem 

„moderny“ zkoumá u uvedených autorů v souvislosti s mediální praxí, resp. na pozadí 

nových médií v dané době (především fotografie a film). I tak je ovšem téma značně 

široké, je tedy pochopitelné, že některé aspekty musí zůstat stranou. 

 Metodickým východiskem práce je „proměna zkušenosti“, která je v práci tak 

říkajíc scénou, na které se profiluje moderna. Zásadní význam má transformace 

zkušenosti času – prokazatelně v souvislosti s novými médii – od „žitého času“, až po jiné 

vnímání času dějin a vztahu k vlastní době (což je současně jeden z rysů, definujících 

modernu). 

 V případě Waltera Benjamina jde jednak o „reprodukovatelnost“ uměleckého díla a 

její konsekvence (ztráta aury, ale také uvolnění od kultické vázanosti umění), jednak o 

vztah fotografie a vnímání času (zrychlení, přechodnost, relativizace vlastní doby atd.). A 

ovšem: optické nevědomí. Autor si je vědom určité víceznačnosti, zejména pokud jde o 

pojem „aury“ (jako její Ersatz funguje filmová „star“); velmi dobrá je zmínka o filmu, 

který umožňuje promluvit němým věcem (s. 27), což má pak obecně souvislost 

s Benjaminovým chápáním „zachraňování“ a vůbec jeho pojetím dějin. A rovněž je takto 

patrný „dialog“ Benjamin-Kracauer. 

 V případě Siegfrieda Kracauera jde v první řadě již o jeho rané texty (to považuji 

za přínosnou část práce, protože tato tvorba bývá často opomíjena), a pak zejména o 

jeho „Fotografii“ a vůbec „Ornament masy“. Východiskem je pro Jana Nechanického 

„sekularizace a s ní spjatý „Sinnverlust“, který je následkem přerušení vztahu 

k transcendenci. Věcné je srovnání s Benjaminem, pokud jde o „konstelování“ 

Denkbilder, potěšující zmínka o Simmelovi a přesné zhodnocení jiné literární formy 

(fejeton, esej, subjektivní pohled – asi by bylo dobré konfrontovat tento moment 

s Kracauerovou kritikou „reportáže“). 

 To vše je zpracováno velmi pečlivě a věcně, podloženo primární i sekundární 

literaturou. Pokud lze vznášet námitky, pak jen proto, že téma lze jen obtížně ohraničit a 

asi je někdy třeba vzít do úvahy i širší kontext. 

1. U Benjamina by možná bylo třeba více zmínit jeho baudelairovské studie, protože ty 

mají – i obecně – po pochopení moderny zásadní význam. 

2. Asi by bylo dobré detailněji propracovat souvislost fotografie-film-montáž-Denkbild, 

tedy i Einbahnstrasse (odtud pak vede cesta i k „Pasážím“). 

3. U Kracauera bych asi precizoval pojem „sekularizace“ a „Sinnverlust“. Tedy přihlédl 

bych zejména k pojednání Der Detektiv-Roman – zde zejména kierkegaardovská 

inspirace. Složitější, protože důležitý motiv způsobu, jímž se v konečném může 

manifestovat nekonečné (problém, který společný s raným Benjaminem), proto i zájem o 

„povrch“. 

4. Nabízelo by se srovnání: monogram-ornament-šifra-Denkbild (uznávám, že takto by 

se záhy ocitl ve hře i Adorno a nebylo by možné skončit). 

5. Nová média (film) a zachraňování materiální reality (Teorie filmu): to, myslím si, je 

pro vztah k novým médiím nesmírně důležité. 

6. A asi bych –pokud je o chápání moderny, zkušenosti moderny – alespoň zmínil 

Kracauerovy „Die Angestellten“ - „racionalizace“ provozu, vztah k času atd. 

7. Obecně k metodickému východisku: pojem „zkušenosti“ – to by asi bylo možné 

precizovat jak u Benjamina, tak u Kracauera. 

 Musím však dodat: toto nejsou kritické poznámky, spíše podněty k rozvíjení, u 

vědomí, že takto vymezené téma vlastně není možné ohraničit. A v této podobě je práce 

velmi přehledná, má jasnou strukturu a plní záměr, který si vytkla. 

Myslím si však, že je dosti stručná a převahou referující, proto bych při konečném 

hodnocení váhal mezi výborně a velmi dobře. 



V každém případě doporučuji k obhajobě. 
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