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Předmluva

Fotografie na obálce této knihy představuje detail 
skulpturálního objektu Pavly Scerankové: ocelová 
konstrukce se sedmi modely raketoplánu Discovery 
z akrystalu se jmenuje 7 vteřin, pochází z roku 2013 
a na výšku měří 250 centimetrů. Jakkoli byla původ-
ně inspirována sledováním videí vzletu raketoplánu, 
vychází ze specificky fotografické kalibrace pohybu 
tělesa v čase a prostoru. Chronofotografické tech-
niky posledních desetiletí 19. století, jež si spoju-
jeme primárně s projekty Étienna-Julesa Mareye 
a Eadwearda Muybridge, jsou prvním z referen-
čních rámců, jež toto dílo sugestivně evokuje. Ani 
Mareyovy analýzy lokomoce člověka a živočichů, 
kupř. rozfázování ptačího letu, nekončily pouze 
u fotografického záznamu; jejich cílem bylo pohyb 
rozebrat, pochopit, ve výsledku pak vytvořit jeho 
funkční mechanický model. Marey převedl řadu 
svých fotografií ptačího letu do sádrových či bron-
zových plastik, byly řazeny lineárně na podstavci, 
nebo dokonce umístěny do velkého zootropu, který 
umožnil prostřednictvím optické iluze let holuba či 
racka reanimovat. Jakkoli si byl Marey dobře vědom 
skutečnosti, že mechanické formy pohybu nemohou 
stát na kopírování forem organických a vycházejí 
ze zcela odlišných metod, jeho zkoumání významně 
přispěla k rozvoji moderní aviatiky.

Chronofotografie odhaluje momenty pohybu, 
jež prostým okem neuvidíme nebo si jejich zření 
přinejmenším nejsme vědomi. Sedm raketoplánů 
Pavly Scerankové – jedná se o pětinásobně zvět-
šené repliky modelu z obchodu se suvenýry – tento 
efekt přirozeně postrádají: jsou totiž zcela iden-
tické. Jejich série přitom není pouhým ironickým 
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komentářem k jisté lhostejnosti zobrazovací me-
tody či jejím důsledkům: výzkum rozmanitých 
fyzio logických procesů vyústil (zejména v podobě 
časových a pohybových studií vědeckého řízení 
práce) ve standardizované opakování téhož. Cosi 
totiž přeci jen zviditelňuje. Nikoli mikrotemporální 
gestikulaci živého, nýbrž kvazi-statistický popis 
trajektorie vesmírné lodi. Půvab tohoto diagramu 
vychází jednak ze způsobu, jakým přesahuje pravi-
delnou mřížku ocelové konstrukce (ta jej drží, avšak 
neohraničuje), jednak z jeho velikosti, uzpůsobené 
lidskému měřítku – není zde ani disponibilní hračkou, 
ani obrovitým kolosem, nýbrž akorát takový, aby se 
s ním divák mohl poměřit a přitom na jeho vrchol 
těsně nedosáhl. Konečně, pozice modelů neodpo-
vídá zcela přesně žádnému konkrétnímu momentu 
letu, je spíše jakousi stylizovanou zkratkou jeho 
dynamického průběhu. Raketoplán stoupá vertikál-
ně vzhůru podél konstrukce obslužné věže prvních 
sedm sekund po startu, poté zahájí rotační manévr, 
tzv. gravitační obrat, díky čemuž nemusí plnou silou 
svých motorů překonávat zemskou gravitaci, ale 
naopak ji využívá k dosažení optimální dráhy vedou-
cí na nízkou oběžnou dráhu Země. Zde se kosmická 
loď zdánlivě vznáší a astronauté zažívají stav beztíže 
– nikoli díky tomu, že by na orbitu zemská přitaž-
livost nepůsobila, ale protože je vyrovnána stejně 
velkou odstředivou silou: beztížný stav je ve skuteč-
nosti způsoben volným pádem k neustále unikající-
mu těžišti.

Těm z nás, kdo neměli to štěstí mikrogravitaci 
zakusit, je třeba připomenout, že ji známe pouze 
díky fotografii a videu – puntičkářsky vypočíta-
ný a složitě udržovaný stav, ve kterém se snoubí 
nesmírná síla a rychlost s klidem a lehkostí, dává 
Sceranková pocítit díky převodu prchavého intervalu 
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do monumentální formy. Čas se v její plastice stává 
hmatatelným, či, přesněji řečeno, vnímání času se 
stává hmatatelným, anebo, ještě lépe, určitý způsob 
technické registrace času, onen bytostně fotogra-
fický okamžik, který je vždy nutně sérií po sobě 
jdoucích okamžiků, se materialitou trojrozměrného 
objektu zabydluje ve věčném horizontu přítomnosti 
a diachronii v sobě zahrnuje jen jako jednu ze svých 
nižších dimenzí. Na rozdíl od fotografického zázna-
mu čehosi, co bylo, stojí 7 vteřin v reálném čase: 
zhmotněním v jiném médiu přijal fotografický idiom 
jeho specifický způsob trvání. Současně se příčí 
tradičním formám sochařského ztvárnění pohybu. 
Nejde přitom pouze o to, že je plastika materiálním 
předmětem (tím je samozřejmě fotografie také, jak-
koli jsme se ji tak nenaučili vnímat). Let raketoplánu 
je totiž podroben soustavnému monitorování a ří-
zení, probíhá díky nesčetným telemetrickým a tele-
komunikačním procedurám, probíhajícím (víceméně) 
simultánně s jeho pohybem. Odleskem obrazu, který 
se promítá na sítnici střediska řízení kosmických 
letů, jsou globální živé televizní přenosy, mezi nimiž 
vyniká jedinečná historická televizní událost přímé-
ho přenosu přistání na Měsíci (je symptomatické, že 
původní videozáznamy z roku 1969 jsou ztraceny: 
magnetické pásky byly přepsány novými daty).

Skladbou více i méně zjevných referencí 
k různým, mnohdy nesourodým artikulacím tem-
porality 7 vteřin ukazuje, nakolik jsou naše chápání 
i zkušenost času podmíněny konkrétními protokoly, 
technikami a médii temporalizace. Podobnou ambici 
mají i texty této monografie: analyzují všední arte-
fakty, praktiky a gesta, ale i robustní technologické 
a mediální systémy, které mimo svůj zjevný obsah 
a funkce zároveň rozvrhují naše heterogenní tempo-
rální režimy.
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Úvodní kapitola Tomáše Dvořáka sleduje 
historický vývoj kulturních technik synchronizace, 
tedy způsobů, jimiž jsou osoby, věci a události kon-
stituovány jako svoji „současníci“. Vychází z rozboru 
forem a funkcí alarmu coby technického artefaktu 
a souboru příslušných pokynů, operací a posto-
jů, jež ústí ve specifickém naladění permanentní 
anticipace. Třebaže považujeme funkci alarmu 
za odvozenou a sekundární funkci mechanických či 
elektronických hodin, je ve skutečnosti tím, co mo-
derní konstrukci temporality ustavuje: odměřování 
intervalu či signalizace času k nějaké (společné) 
činnosti je nadřazena určování konkrétních časo-
vých údajů pohledem na ciferník či displej hodin. 
Důraz na způsoby indikace a jejich rozhraní (zvon, 
ciferník, alarm) otevírá možnost historizace speci-
fických způsobů zacházení s ukazateli času, praktik 
sedimentovaných do gest a rutin, současně tech-
nických i sociálních. Jedním z klíčových momentů 
této historie je posun od převážně auditivního a ko-
lektivního vnímání hodinového času k jeho vizuální 
a privatizované podobě; druhým pak současnější 
proměna způsobená proliferací automatizovaných 
signálů, jež si aparáty vyměňují mezi sebou, mnoh-
dy bez našeho vědomí. Důsledkem této renesance 
alarmu v prostředí nových médií je stav znepokojené 
pohotovosti, jejž zažíváme v každodenní interakci 
s elektronickými zařízeními, současně se ale pro-
sazuje i v širších kulturních, sociálních a politických 
tendencích, vedoucích k masivnímu generování 
pravděpodobnostních scénářů ve snaze vyhnout se 
(očekávané) katastrofě.

Problematika historického vývoje časové syn-
chronizace společnosti stojí také v popředí navazu-
jící studie Marka Šebeše, soustředěné na zpravo-
dajská média a jejich klíčové temporální kategorie, 
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jako jsou novost, aktuálnost, rychlost a periodicita. 
Autor tyto principy, schémata a ideály důsledně his-
torizuje: ukazuje, že nejsou samozřejmými a neměn-
nými kategoriemi, nýbrž formují se a modifikují vždy 
ve vztahu ke konkrétním formám zprostředkování 
(tisk, telegraf, telefon, televize) i obecnějším sociál-
ním podmínkám. V rámci vývoje televizního zpra-
vodajství se soustředí především na nástup spe-
cializovaných zpravodajských televizí v 90. letech 
20. století, založených na nepřetržitém proudu zpráv 
a živém zprostředkování událostí s mnohdy globál-
ním záběrem, které zásadním způsobem temporalitu 
zpravodajství proměnily. Současně zdůrazňuje jejich 
souvislost s transformací temporálních struktur sou-
dobých společností: tendencí k pluralitě, proměnli-
vosti, dočasnosti, fragmentaci a individualizaci, jež 
se v plné míře realizuje v prostředí digitálních médií.

Tento posun tematizuje kapitola Ireny Reifové: 
jak se mění povaha diváctví a jeho temporálních 
režimů v přechodu od vysílání strukturovaného 
profesionálními producenty ke sledování televize 
na internetu? S nástupem digitalizovaných televiz-
ních pořadů vzrůstá nezávislost televizního obsahu 
na běžícím programu, a tak slábnou dva dosud 
konstitutivní rysy tohoto média, regularita a sekven-
čnost. Specifičnost nové situace autorka demon-
struje na způsobech konzumace seriálů, jejichž for-
máty vyrostly z rigidního schématu televizního toku 
a jeho adjustace dennímu rytmu diváků. Tradiční 
televizní vysílání navozovalo díky své pravidelnosti 
a předvídatelnosti pocit ontologického bezpečí; 
ten v prostředí digitálních médií a internetu nemizí, 
nýbrž je nově nahrazován permanentní přítomností 
a dostupností obsahu online.

Další rovině participativního užívání médií 
je věnována kapitola Radima Hladíka: popisuje 
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techniky a sociální praktiky hudební northernsoulo-
vé scény. Mechanická reprodukce zvuku prostřed-
nictvím fonografu a gramofonu přinesla zásadní 
proměnu zkušenosti hudebního díla včetně jeho 
temporální dimenze: kapitola shrnuje průkopnické 
analýzy zvukových záznamů a jejich důsledků pro 
formy poslechu z pera Theodora Adorna, zároveň 
však koriguje jejich míru technologického determi-
nismu a na vývoji northernsoulové retro-subkultury 
demonstruje jistou flexibilitu v užívání této techno-
logie, ústící ve vytvoření specifického tanečního sty-
lu a komunitního sběratelství vinylových desek.

Podoby a funkce paměťových médií dále roz-
vádí Čeněk Pýcha. Jeho kapitola konfrontuje tradiční 
historiografické postupy, založené na zkoumání 
archiv ních pramenů, s novými nástroji zprostředko-
vání minulosti, jakým je digitální uložiště vzpomínek 
pamětníků. Diverzifikace médií a mnemonických 
technik nepředstavuje pouze novou metodologic-
kou výzvu historikům, neboť digitální uložiště jsou 
ve značné míře určena též neodborné veřejnosti 
– jako konzumentům i spolutvůrcům. Z perspektivy 
archeo logie médií se Pýcha věnuje genezi a konstitu-
ci historického archivu a jeho transformaci do digitál-
ní podoby, jež souvisí s paradigmatickou proměnou 
časových rovin: digitální archivy vzpomínek se příčí 
uspořádávání artefaktů na lineární časové ose a na-
hrazují ji vrstvením heterogenních časových vrstev.

Oproti participativnímu potenciálu nových 
médií, tematizovanému v několika výše zmíněných 
textech, se kapitola Filipa Vostala soustředí na vý-
razně specializovaný profesionální podnik, totiž 
na vysokofrekvenční obchodování. Chápe jej však 
jako symptom obecnějšího trendu sociální akcelera-
ce a zasazuje do rámce sociologických teorií zrych-
lení a problému desynchronizace. Vysokofrekvenční 
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obchodování, jehož využívají některé finanční burzy 
pro automatizované a algoritmy řízené obchody 
s cennými papíry, produkuje nové praktiky, mentality, 
vzorce chování a způsoby uvažování, jež radikalizují 
„vůli ke zrychlení“ provázející západní společnosti 
od industriálního kapitalismu 19. století.

Závěrečná kapitola Václava Janoščíka pro-
pojuje motivy a inspirace ze současného umění, 
filozofie a sci-fi ve snaze o přiblížení možného chá-
pání problému budoucnosti. Otázka její představitel-
nosti je tu současně otázkou po temporální povaze 
nových médií: právě jejich prostřednictvím nás 
sama budoucnost oslovuje. Skrze současné revize 
antro po        centrismu, kosmopolitní perspektivu a důraz 
na estetickou zkušenost, roli imaginace a spekulace 
tak Janoščík usiluje o rozevření myšlení v horizontu 
budoucnosti.

Tomáš Dvořák


