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Posudok na habilitačnú prácu Mgr. Ivana Lacka, PhD. Prekrásny nový postsvet-

posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach 

 

 

Názov habilitačnej práce v knižnom vydaní naznačuje široký rozsah výskumu a nie celkom 

jednoznačnú špecifikáciu výskumu so zameraním na analýzu „posthumánnych situácii“, avšak 

autor práce už v úvodnej časti poukazuje na viacvýznamové chápanie pojmu posthumanizmus 

na základe analýzy viacerých teórií posthumanizmu, ako aj podobného termínu 

transhumanizmus (Wolfeová, Ferrandová, Braidottiová, Haylesová iní). Snaží sa o špecifikáciu 

tohto termínu, pričom naznačuje rozsah svojho výskumu, ktorým je analýza posthumánnych 

situácií vo vybraných literárnych, filmových dielach a televíznych seriáloch v troch autorom 

vybraných oblastiach, ktorými sú „prepojenie človeka a technológií“, “vylepšovanie človeka“ 

a analýza „autonómnych bytostí“(s. 22-23). Pri analýze “posthumánnych situácií“ sa autor 

sústreďuje predovšetkým na také diela, akými sú v 1. časti („Prepojenie človeka a technológií“) 

román H. Melvilla Biela veľryba, vybrané poviedky E.A.Poea, Frankestein M. Shelleyovej, 

seriál Hviezdne vojny, Star Trek, filmy Chlapci z Brazílie, Upgrade, či Trávnikár), v 2. časti 

M. Atwoodovej román Orynx a Crake, filmy Ostrov Dr.Moreaua, Lucy a iné, a v 3. časti 

napríklad diela K. Čapka R.U.R., či filmy a seriály, akými sú –Blader Runner, Blade Runner 

2049, Westworld, Vychovaní vlkmi a iné. Takýto prístup umožňuje autorovi síce zúžiť 

skúmaný priestor, na strane druhej predsa len naznačuje rozsiahlosť skúmaného materiálu. 

Skúmanie týchto troch autorom vybraných základných oblastí sa potom stáva skúmaním 

vybraných naratívnych situácií a oblastí, ktorými sú v 1. časti predovšetkým zobrazenie 

prepojenia človeka s technológiami stelesnenej postavou kyborga, v druhej časti zobrazenie 



klonovania a rôznych druhov klonov, a v tretej časti zobrazenie robotov a autonómnych bytostí. 

Za pozitívum takého prístupu v kontexte autorovho metodologického prístupu možno 

považovať autorovu snahu o analýzu a zachytenie tzv. „posthumánnych situácií“ v prostredí 

futuristického postsveta, ktoré implikujú možný vývoj budúcnosti ľudstva ovplyvnenej 

vyspelými technológiami a súčasne, ako autor naznačuje, s tými súvisiace etické, komerčné, 

filozofické, či biologické aspekty takéhoto vývoja. Ivan Lacko presvedčivo napríklad 

v historickom prehľade jednotlivých diel poukazuje na zobrazenie možnosti straty kontroly nad 

technologicky vylepšenými či vytvorenými postavami kyborgov, ktorí môžu ohroziť existenciu 

ľudstva a humánnosti, v druhej časti okrem etických aspektov klonovania na problematiku 

straty identity v posthumánnom priestore, a napokon v 3. časti na otázky nerozoznateľnosti 

rozdielov pri technologickom vytvorení umelých bytostí. Napriek tomu, že Ivan Lacko v týchto 

kapitolách zužuje svoj výskumný záber a v 1. kapitole práce uvažuje nad viacerými teóriámi 

„posthumánneho sveta“, 3.a 4. kapitola by si vyžadovala dôslednejšie využitie týchto teórií pri 

analýze skúmaných problémov, ako aj dôslednejšiu analýzu vybraných skúmaných diel, čo by 

mohlo prispieť k väčšej presvedčivosti jeho argumentačného potenciálu. Na druhej strane je 

predovšetkým pri kapitolách 2. a 3. potrebné oceniť autorovu analýzu a snahu o poskytnutie 

historických zárodkov umeleckého zobrazenia technologických, etických, biologických 

filozofických a iných dôsledkov využitia vyspelých technológií v budúcnosti. Za 

najprepracovanejšiu možno považovať záverečnú 4. kapitolu práce, v ktorej autor podáva 

dôslednejšiu analýzu predovšetkým filmov Westworld a jeho seriálovej verzie a filmov Ex 

Machina a A.I. Artificial Intelligence. Pri týchto analýzach sa autorovi podarilo presvedčivo 

poukázať na problematiku zneužívania moci a na komercionalizáciu technologického výskumu, 

ktoré tieto diela zobrazujú, pričom autor relatívne dôslednejšie poukazuje na možné využitie 

teórie simulakier J. Baudrillarda. Na druhej strane by sa v tejto kapitole žiadalo vysvetlenie 

pojmu a funkcie naratívnosti, ako aj možnosti konkrétnejšieho využitia Baudrillardovej teórie 

simulakier. Podobne by sa dali dôslednejšie využiť teórie K. Haylesovej, ale ale aj napr. 

teoretického uvažovania Jozefa Kelemena (napr. Strojovia a agenty. Myslenie a stroj 

a pod.).Napriek niektorým týmto výhradám možno konštatovať, že habilitačná práca Ivana 

Lacka obohacuje slovenskú literárnu vedu o skúmanie teoretických aspektov konštrukcie 

posthumánneho sveta v umeleckej tvorbe. Prácu preto odporúčam k obhajobe a po jej 

úspešnom absolvovaní odporúčam jej autorovi udeliť vedecko-pegagogický titul „docent“. 
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