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V Praze, 1.9.2015 
Posudek k diplomové práci 

NECHANICKÝ, Jan. Moderne und neue Medien im erzählerischen und essayistischen Werk von 

Walter Benjamin und Siegfried Kracauer. Praha: FF UK, 2015, s. 76. 

Předložená diplomová práce si klade za cíl pojednat o pojetí moderny v souvislosti 

s novým chápáním médií u dvou výrazných, do značné míry solitérních představitelů 

německého myšlení první poloviny 20. století, u nichž navíc shodou okolností najdeme 

průsečíky literárního a esejistického psaní.  

Předesílám, že práce vytyčené cíle v zásadě plní, jen váhám, zda nebylo vhodnější 

z titulu vypustit zmínku o narativních dílech obou autorů. Diplomant se sice zabývá 

Kracauerovými texty, jež se místy pohybují na pomezí eseje a vyprávění, nicméně nezahrnuje 

žádné stěžejní texty obou autorů – přičemž zejména u Benjamina by některé pasáže 

z Einbahnstraße nebo Berliner Kindheit jistě byly znamenitým předmětem zkoumání.  

Než se ponoří do díla obou autorů, zaměřuje se práce na pojem moderny. 

Nenásleduje přitom možnost odlišení moderny jako souhrnného pojmu estetického a 

modernosti/modernity jako pojmu, odlišení, které na rovině pojmenování snad „řeší“ 

některé nesrovnalosti pojmenování zastřešující obé. Tato kapitola zajímavě referuje o 

různých pojetích tohoto jména, nicméně zůstává, zdá se, víceméně u referování. Očekával 

bych např. nějaké shrnutí, které jednoznačněji vymezí diplomantovo vlastní užití pojmu 

moderny. Jelikož vím, že se zabýval také Baudelairovým pojetím moderny – nabízí se otázka, 

proč toto téma nebylo do diplomové práce zařazeno? 
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Kapitola věnovaná Walteru Benjaminovi nabízí pozoruhodná pozorování a postřehy 

zejména k eseji o dějinách fotografie a navazujícím úvahám v „Kunstwerk“-stati. Výstižně se 

píše o efektu autenticity, o Benjaminově pojetí „opticky nevědomého“, vztahu umění 

založeného na existenci originálu a umění existujícího pouze v reprodukci, o pojmu aury. 

Opět se spíše výstižně referuje; zajímalo by mě třeba, jak co si diplomant myslí třeba o tezi 

Miriam Hansenové, že auratičnost umění se Benjaminovi ve filmu vrací zpět. 

Nakolik mohu posoudit pasáže týkající se Siegfrieda Kracauera, považuji je jako 

výstižnou syntézu za velmi přesvědčivé a zdařilé. Až ve stručném závěru najdeme jisté 

usouvztažnění obou autorů. Zajímalo by mě nadto, zda by šlo nějak smysluplně usouvztažnit 

Benjaminem diagnostikované mizení či rozbíjení aury a posílení „výstavní“ hodnoty umění na 

jedné straně a Kracauerovy teze o odmytologizování a ztrátě smyslu – je možné tyto 

myšlenky harmonizovat či nikoli? 

Diplomant se chopil ve srovnání s jinými pracemi tohoto typu nelehkého tématu a 

dokázal ve svém výkladu (suverénní němčinou, jež je místy obsahuje jazyková přehlédnutí!) 

vyhmátnout stěžejní myšlenky obou zvláštních myslitelů. Nevede s nimi sice diskusi, 

neproblematizuje jejich myšlenky a nekonfrontuje je sice v míře, již by bylo lze si přát, přesto 

je výsledek po odborné stránce poučným, solidně zpracovaným a inspirativním textem. Proto 

práci bez výhrad doporučuji k obhajobě a dávám k diskusi hodnocení velmi dobře. 

  

Štěpán Zbytovský, Ph.D.  


