
Posudek  školitele na diplomovou  práci Čeňka Pýchy „Archeologie médií a 
temporalita nových  médií“ 

 

 
Diplomová práce Čeňka Pýchy je věnována vztahu digitálních médií a společenských 
představ o minulosti. Autor úvodem představuje metodologická a konceptuální východiska 
práce (stručně uvádí zejm. do  myšlení Friedricha Kittlera, Lva Manoviche či Andrew 
Hoskinse);  hlavní část textu pak věnuje případovým studiím: digitálním archivům vzpomínek 
pamětníků a fotografiím holocaustu na socialních sítích. 

 

Vztah médií a temporality je širokým a komplexním tématem, jemuž již bylo věnováno 
bezpočtu monografií i odborných článků. Autor  se  jej zhostil příhodným způsobem: 
představuje výsledky svých dlouhodobých výzkumů konkrétních kulturních technik a praktik 
ve formě případových studií, jež sevřel dvěma kratšími, obecnějšími kapitolami, úvodní s 
důrazem na otázku mediality a závěrečnou s  důrazem na otázku temporality. 

 

Jakkoli považuji tuto strategii za vhodný, snad i jediný možný způsob, jak k danému tématu 
originálně přispět, práce by  mohla být strukturována přesvědčivěji: tak je tu kupříkladu 
poněkud upozaděn Wolfgang Ernst (hojně s  ním pracuje 3. kapitola, své  místo by  ale našel 
spíše v  kapitole druhé, metodologické). Přístup archeologie médií by si zasloužil více 
vymezit vůči zkoumání kulturních technik, opět ve vazbě na konkrétní výzkum (kupř. 
kapitolu o  fotografii na sociálních sítích bych do rámce archeologie médií spíše  nezařadil). 
Tyto výhrady se však týkají pouze roviny redakční úpravy výsledného textu a v  posledku tak 
nutně padají na hlavu školitele. 

 

Pýchova diplomová práce je jinak suverénním analytickým výkonem, který obohacuje naše 
poznání způsobů, jimiž média ovlivňují chápání a vnímání minulosti. Současně však - a to na 
práci oceňuji nejvíce -  má evidentní ambici prakticky přispět ke způsobům, jimiž si v 
dnešním digitálním prostředí pamatujeme a vzpomínáme. Práci doporučuji k  obhajobě a 
navrhuji hodnotit známkou velmi dobře . 
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