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Steffen Mau’s The Metric Society: On the Quantification of the
Social oﬀers a masterfull overview of the changes wrought by the
mutiplication of metrics in the contemporary social world.

Jussi Parikka

— Angèle Christin, Stanford University

Geologie médií vychází z perspektivy materialistického a post-antropocentrického myšlení, které klade důraz na vztah kultury
k materiálním skutečnostem, jež ji podmiňují. Jussi Parikka svět
médií zkoumá jako hmotnou součást geologické sféry: zabývá se
například procesy těžby, které umožňují jejich vznik, nebo jejich
posmrtným životem v podobě elektroodpadu a budoucích fosilií. Popisuje environmentální, sociální a ekonomický kontext novomediální kultury a rozbíjí iluze o její „čistotě“ a „imaterialitě“. Jeho
kniha není jen důležitým příspěvkem k debatám o mediálních technologiích, novém materialismu a antropocénu, ale také průvodcem
po současné umělecké praxi, která na tyto fenomény reaguje.

S T U D I A N OV ÝC H M É D I Í

Geologie médií

Život v médiích

Jussi Parikka (1976)
Finský teoretik médií, profesor na Winchester School of Art (University of Southampton), v současnosti hostující výzkumný pracovník Katedry fotografie (FAMU).
Zabývá se mediální archeologií, ekologií
a současným uměním.
Je autorem řady publikací, mj. Digital Contagions (2007), Insect Media (2010) nebo
What is Media Archaeology? (2012).

Palečka
Esej o digitální revoluci

Esej o digitální revoluci

Zkušenost mladé generace, kterou Palečka reprezentuje, se radikálně liší od zkušenosti jejích rodičů a učitelů. Žije v symbióze
s novými technologiemi, které jí umožňují nevídaně snadný přístup
k informacím, a zároveň ji činí svobodnou a lhostejnou vůči stávajícím autoritám. V momentě, kdy se dokáže pomocí dvou palců
sama dostat ke všemu, co potřebuje, přestává být současný pasivní
model vzdělávání udržitelný.
Filozof Michel Serres přirovnává dnešní technologickou revoluci ke vzniku písma a vynálezu knihtisku – dvěma dějinným zvratům,
které od základu změnily fungování společnosti. Kritizuje lpění
soudobé vědy na abstrakci a nastiňuje svou vizi budoucího vývoje,
který bude založen na algoritmech a kódech. Jeho vášnivá obhajoba mladé generace, pronesená na půdě Francouzské akademie,
nejreprezentativnější instituce starého světa, se ve Francii stala
bestselerem.

— cultural Geographies

Jussi Parikka

Na otázku kde jsme? odpovídá Michel Serres: vždy uprostřed.
Jako matematik a topolog myslí na síť nejrůznějších typů komunikace, jako filozof připomíná důležitost vyloučeného třetího.
Hermes, posel a nositel zpráv, je také tkadlec, který je uprostřed,
a proto může navazovat a budovat mosty mezi ostrovy vědění.
médií
karolinum
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Čtvrtá revoluce

Grafy, mapy, stromy

Jak infosféra mění tvář
lidské reality
Franco Moretti (1950)
Italský literární historik, od roku 2000 profesor Stanfordovy univerzity, zakladatel centra pro studium románu
Stanford Center for the Study of the Novel a výzkumného projektu Stanford Literary Lab; autor řady zásadních literárněvědných prací, např. Atlas of the European
Novel, 1800–1900 (1998), Graphs, Maps, Trees: Abstract
Models for a Literary History (2005), Distant Reading
(2013). V posledních několika knihách se věnuje převážně aplikaci kvantitativních metod známých z oblasti
společenských věd do oblastí patřících tradičně k humanitním oborům. Za knihu Distant Reading obdržel v roce
2013 National Book Critics Circle Award. Jeho knihy
byly přeloženy do více než 20 jazyků.

Michel Serres

Michel Serres (1930–2019) byl francouzský filozof,
historik vědy a esejista, profesor na pařížské Sorbonně a na Stanfordově univerzitě. Během studií
navštěvoval přednášky filozofa Gastona Bachelarda,
spolupracoval s Michelem Foucaultem. V roce 1990
byl zvolen členem Francouzské akademie. Svými
knihami dlouhodobě rozvíjel dialog mezi přírodními
vědami a filozofií a ve Francii byl považován za jednoho z nejvlivnějších a nejpůvodnějších myslitelů.

Abstraktní modely
literární historie
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Grafy, mapy, stromy

Publikace představuje jeden z nejsystematičtějších pokusů o teoretické ukotvení počítačové technologie a jejího dopadu na
současnou kulturu. Autor se snaží nová média zasadit do širšího
kontextu dějin technologií a kulturních forem a analyzuje jejich
základní principy. Některá zjednodušení ovšem také problematizuje, například mýtus interaktivity nebo polarizaci digitálních
a analogových médií.
Nepopisuje ale pouze nedávnou novomediální historii, vrací
se i k základům a takovým aspektům současných mediálních dějin,
jakými jsou ruský konstruktivismus nebo kinematografie.
Kniha Jazyk nových médií byla označena za „nejprovokativnější a nejuceleněji zpracovanou historii médií po Marshallovi
McLuhanovi“. Ačkoliv mohou některé teze z dnešní perspektivy
působit jako překonané, stále zůstávají nejen pokusem o teorii
toho, co nová média opravdu jsou, ale také svědkem přelomu
20. a 21. století, který představuje zásadní předěl ve formách
našich médií i kultury.

Jazyk
nových médií

Jazyk nových médií

menty předkládá i druhá kapitola, kde geografické mapy odhalují
hlubokou souvztažnost mezi narativní formou idylického románu
a vnímáním prostoru tradičního venkova, a kapitola třetí, kde vývojové stromy neznázorňují dějiny literatury jako lineární přímku,
ale naopak jako proces neustálého větvení a rozbíhání zahrnující
všemožné literární formy.
Grafy, mapy a stromy tak pohlížejí na literaturu nikoli jako na
kánon vybraných děl, ale spíše jako na systém, a na velkém množství materiálu nám představují mnohem překvapivější a bohatší
literární dějiny, jež stírají hranice mezi vysokým a nízkým, mezi
mistrovskými a zapomenutými díly, mezi dnešní klasikou a někdejšími bestsellery. Neméně invenční je i doslov Alberta Piazzy, který
kromě souhrnu Morettiho podnětů a úvah vybízí k užšímu dialogu
mezi literární historií a genetikou.

Abstraktní modely literární historie

Mark Deuze

Franco Moretti

28/01/2020 10:38

Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti
výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map a vývojových
stromů evoluční biologie. Názorným příkladem je nová interpretace vývoje moderní prózy v první kapitole: teprve při zkoumání nejen několika málo kanonických textů, jak bývá zvykem,
ale samotného systému románových žánrů jako celku, vystoupí na
povrch existence „literárních cyklů“, na jejichž základě lze stanoS t u D i a n ov ýc h M é D i í
karolinuM
vit novou periodizaci dějin románu a její význam. Podobné experi-

Luciano Floridi
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Palečka

Mark Deuze

Media life

A Geology of Media provides rich theoretic interventions and
examples that expand on the increasing scholarship on the
Anthropocene, materiality, and waste.

Život v médiích

Steﬀen Mau

© Marten Körner

— the Year’s Work in critical and cultural theory

Media life

Steﬀen Mau (1968)
Profesor makrosociologie na Humboldtově
univerzitě v Berlíně, působil na Sciences
Po v Paříži, na švédské univerzitě v Umeå,
na London School of Economics či na
Harvardově univerzitě. Ve svém výzkumu
se zaměřuje na sociologii sociálních nerovností, transnacionalizaci, evropskou integraci a migraci. Je autorem řady publikací, mj. Lebenschancen (2012), Social
Transnationalism (2012), Lütten Klein (2020)
nebo Sortiermaschinen (2021).

Geologie médií
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An excellent book, which mixes cultural theory and history with
geological science and contemporary art.

Čtvrtá revoluce

Metrická společnost

Metrická společnost

Všudypřítomný jazyk hodnocení a bodování zásadně změnil naše
vnímání hodnoty a statusu. Vzestup kvantifikace vytvořil a posílil
sociální hierarchie a kvalitativní rozdíly proměnil v kvantitativní
nerovnosti. Ačkoli původním záměrem mohlo být budování důvěry
a transparentnosti, Steﬀen Mau ukazuje, jak se metriky ve skutečnosti staly formou sociálního podmiňování. Tato aktuální analýza
zhoubného vlivu kvantifikace zaujme studenty a vědce napříč
společenskými vědami, stejně jako každého, koho zajímá kult čísel
a jeho dopad na naše životy a dnešní společnost.

Franco Moretti

This is essential reading for anyone interested in literary
and artistic uses of new media.
— n. katherine hayles, Literature Department, Duke University

S t u d i A n ov ýc h M é d i í
Manovich’s vision is unique, risky, and compelling.

kArolinuM

— tom Gunning, Department of Cinema and Media Studies,
University of Chicago
moretti_mont_press.indd 1
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Lev Manovich (1960)
Jeden z nejvýznamnějších soudobých
teoretiků nových médií a profesor informatiky na The Graduate Center při City
University of New York a ředitel a zakladatel Cultural Analytics Lab. Zaměřuje
se na digitální studia a novomediální
umění a teorie. Je autorem desítky knih
o digitální kultuře: The Language of New
Media (2001), dále Soft Cinema: Navigating the Database (2005), Software
Takes Command (2013) a Instagram and
Contemporary Image (2017).

Lev Manovich
S t u d i a n ov ýc h M é d i í

karoLinuM

20/01/2018 13:02

KAROLINUM.CZ

Edice představuje čtenářům
významné publikace z neustále
se proměňující a nejednoznačně
definovatelné oblasti nových
médií. Plurál v názvu
podtrhuje metodologickou
pluralitu oboru, který se zrodil
z počítačové revoluce konce
minulého století. Cílem je
představit českému čtenáři
nejen kanonická díla oboru,
ale i texty z příbuzných oblastí,
jako například games studies
či digital humanities. Edice
je určena nejen studentům se
zájmem o obor, ale také širší
veřejnosti, kterou seznámí
s aktuální kritickou reflexí
proměny společnosti související
s všudypřítomnou expanzí
informačních technologií.

Všudypřítomný jazyk hodnocení a bodování zásadně změnil naše
vnímání hodnoty a statusu. Vzestup kvantifikace vytvořil a posílil
sociální hierarchie a kvalitativní rozdíly proměnil v kvantitativní
nerovnosti. Ačkoli původním záměrem mohlo být budování důvěry
a transparentnosti, Steﬀen Mau ukazuje, jak se metriky ve skutečnosti staly formou sociálního podmiňování. Tato aktuální analýza
zhoubného vlivu kvantifikace zaujme studenty a vědce napříč
společenskými vědami, stejně jako každého, koho zajímá kult čísel
a jeho dopad na naše životy a dnešní společnost.
Steffen Mau’s The Metric Society: On the Quantification of the
Social oﬀers a masterfull overview of the changes wrought by the
mutiplication of metrics in the contemporary social world.
— Angèle Christin, Stanford University

Steﬀen Mau (1968)
Profesor makrosociologie na Humboldtově
univerzitě v Berlíně, působil na Sciences
Po v Paříži, na švédské univerzitě v Umeå,
na London School of Economics či na
Harvardově univerzitě. Ve svém výzkumu
se zaměřuje na sociologii sociálních nerovností, transnacionalizaci, evropskou integraci a migraci. Je autorem řady publikací, mj. Lebenschancen (2012), Social
Transnationalism (2012), Lütten Klein (2020)
nebo Sortiermaschinen (2021).

© Marten Körner
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Edici řídí
Josef Šlerka a Tomáš Dvořák.
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A Geology of Media provides rich theoretic interventions and
examples that expand on the increasing scholarship on the
Anthropocene, materiality, and waste.
— cultural Geographies
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METRICKÁ SPOLEČNOST
Steffen Mau

Metrická společnost

Steﬀen Mau

Překlad: Jan Petříček, doslov: Josef Šlerka
Všudypřítomný jazyk hodnocení
a bodování zásadně změnil naše vníMetrická společnost
mání hodnoty a statusu. Rychle se
rozvíjí společnost, které dominují
hvězdičky, hodnocení, lajky a seznamy, shromažďují se údaje prakticky
o každém aspektu našeho života.
Vzestup kvantifikace vytvořil a posílil sociální hierarchie a kvalitativní
rozdíly proměnil v kvantitativní nerovnosti. Ačkoli původním záměrem
mohlo být budování důvěry a transparentnosti, Steffen Mau ukazuje,
Steﬀen Mau
jak se metriky ve skutečnosti staly
formou sociálního podmiňování.
Tato aktuální analýza zhoubného vlivu kvantifikace zaujme studenty a vědce napříč společenskými vědami,
stejně jako každého, koho zajímá kult čísel a jeho dopad na naše životy
a dnešní společnost.
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Na otázku kde jsme? odpovídá Michel Serres: vždy uprostřed.
Jako matematik a topolog myslí na síť nejrůznějších typů komunikace, jako filozof připomíná důležitost vyloučeného třetího.
Hermes, posel a nositel zpráv, je také tkadlec, který je uprostřed,
a proto může navazovat a budovat mosty mezi ostrovy vědění.

— Miroslav Petříček, filozof

Steﬀen Mau (1968)
Profesor makrosociologie na Humboldtově
univerzitě v Berlíně, působil na Sciences
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GEOLOGIE MÉDIÍ
Jussi Parikka

Metrická
společnost
Geologie
médií

SteﬀParikka
en Mau
Jussi

Překlad: Jan Petříček, doslov: Dita Malečková
Geologie médií vychází z perspektivy
materialistického a post-antropocenMetrická
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trického myšlení, které klade důraz
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příspěvkem k debatám o mediálních
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Hugely well-informed and well-written book.
— David Lorimer, Network Review
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— Peter Day, BBC News Online
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— Douglas Heaven, New Scientist

SSTtUuDdIiAa NnO
oVvÝýCcHh M
mÉéDdI iÍ í

KkAaRrOoLlI iNnUuMm

25.02.2022 13:43
28/01/2020 10:38

Steﬀen Mau (1968)
Profesor
makrosociologie
na Humboldtově
Luciano
Floridi
(1964)
univerzitě
v aBerlíně,
působil na
Profesor
filozofie
etiky informací
na Sciences
UniPo of
v Paříži,
v Umeå,
versity
Oxfordnaašvédské
ředitel univerzitě
Digital Ethics
na London School of Economics či na
Lab na Oxford Internet Institute. Zabývá
Harvardově univerzitě. Ve svém výzkumu
se informační a počítačovou etikou, filose zaměřuje na sociologii sociálních nezofií informace a technologií, mezi jeho
rovností, transnacionalizaci, evropskou invýzkumné zájmy patří také epistemolotegraci a migraci. Je autorem řady pubgie, filozofie logiky nebo historie. Je autolikací, mj. Lebenschancen (2012), Social
rem řady monografií, např. The Philosophy
Transnationalism (2012), Lütten Klein (2020)
of Information (2011) a The Ethics of Infornebo Sortiermaschinen (2021).
mation (2013).

© Marten Körner

mau_mont.indd 1
floridi_mont.indd 1

brož., 202 str., 1. vydání
ISBN: 978-80-246-3914-7, doporučená cena: 290 Kč

PALEČKA
Michel Serres

Palečka

Metrická společnost

Esej o digitální revoluci

Michel Serres

Steﬀen Mau

Překlad: Michaela Otterová
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Esej o digitální revoluci
a učitelů. Žije v symbióze s novými
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ČTVRTÁ REVOLUCE
Luciano Floridi

Čtvrtá revoluce

Jak infosféra mění tvář lidské reality
Metrická společnost

Luciano Floridi
Steﬀen Mau

Překlad: Čestmír Pelikán, doslov: Josef Šlerka
Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně
Metrická
společnost
Čtvrtá
revoluce
proměňuje nejen to, jak rozumíme
Jak infosféra mění tvář
světu a jak komunikujeme, ale také
lidské reality
způsob, jakým se díváme sami na
sebe. Rozšíření ICT tak představuje
čtvrtou revoluci v dlouhém procesu přehodnocování role lidstva ve
vesmíru: netvoříme nehybný střed
vesmíru (kopernikovská revoluce),
nelišíme se nijak mimořádně od
zbytku zvířecího světa (darwinovská
revoluce) a zdaleka nejsme sami pro
Steﬀen Mau
Luciano
Floridi
sebe zcela transparentní (freudovská
revoluce). ICT nám ozřejmují, že nepředstavujeme izolované, odpojené
činitele, ale informační organismy, které spolu s jinými druhy těchto
činitelů sdílejí globální prostředí utvářené z informací, takzvanou infosféru (Turingova revoluce).
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Grafy, mapy a stromy tak pohlížejí na literaturu nikoli jako na
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Přítomnost médií v lidském životě obvykle vnímáme, jen pokud jde
Metrická
Media lifespolečnost
o jejich technologickou infrastrukŽivot v médiích
turu, neboť intuitivnost a samozřejmost jejich používání vede k tomu,
že z našeho aktivního vědomí mizí.
Autor představuje nové formy společenského uspořádání, které vznikají
vlivem globálního masového používání mediálních technologií. Život
v médiích narušuje tradiční sociální
hierarchii a nahrazuje ji příslibem
participační kultury, v níž soutěžeSteﬀ
Mau
Marken
Deuze
ní ustupuje spolupráci. Tato kultura sdílení klade důraz na kreativitu
a společenskou angažovanost, jakkoli zároveň kvůli „hypersociabilitě“ ztrácíme smysl pro vlastní jedinečnost a individualitu.
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Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním
Metrická
společnost
Grafy, mapy,
stromy
vědám pomocí nástrojů vyvinutých
Abstraktní modely
původně pro jiné oblasti výzkumu:
literární historie
kvantitativních grafů, zeměpisných
map a vývojových stromů evoluční
biologie. Mapy například odhalují
hlubokou souvztažnost mezi narativní formou idylického románu a vnímáním prostoru tradičního venkova;
vývojové stromy neznázorňují dějiny
literatury lineárně, ale jako proces
neustálého větvení a rozbíhání zaSteﬀ
en
Mau
Franco Moretti
hrnující všemožné literární formy.
Moretti zde pohlíží na literaturu nikoli jako na kánon vybraných děl, ale
spíše jako na systém a na velkém množství materiálu nám představuje
mnohem překvapivější a bohatší literární dějiny, jež stírají hranice mezi
vysokým a nízkým, mezi mistrovskými a zapomenutými díly, mezi
dnešní klasikou a někdejšími bestsellery.
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PŘIPRAVUJEME:

Publikace předkládá ucelenou a originální koncepci „života
v médiích“. Přestože člověk obvykle trvá na pojetí technologie
jako něčeho, co je vůči životu vnější, média nejen reprodukují, ale
i utvářejí svět, v němž žijeme. Přítomnost médií v lidském životě
obvykle vnímáme, jen pokud jde o jejich technologickou infrastrukturu, je ale třeba si uvědomit, že intuitivnost a samozřejmost
jejich používání vedou k tomu, že mizejí z našeho aktivního vědomí
a stávají se neviditelnými.
Autor představuje nové formy společenského uspořádání,
které vznikají vlivem globálního masového používání mediálních
technologií. Život v médiích narušuje tradiční sociální hierarchii,
založenou na moci, a nahrazuje ji příslibem participační kultury,
v níž soutěžení ustupuje spolupráci. Tato kultura sdílení klade
důraz na kreativitu a společenskou angažovanost.
Na druhou stranu kvůli „hypersociabilitě“ dnešní společnosti
médií ztrácíme smysl pro vlastní jedinečnost a individualitu; jsme
kolektivně ztraceni v technologiích, podobně jako zombie, které
Deuze používá jako metaforu hybridního světa. Životní a mediovaný svět se do sebe vzájemně hroutí a nelze už je spolehlivě
rozlišit. Vzhledem ke strategiím přežití, které v médiích zaujímáme
a které jsou analogické se strategiemi přežití v primitivních společenstvích, je možné éru moderních médií považovat jen za další
etapu vývoje lidského druhu.
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Profesor mediálních studií na Amsterdamské univerzitě, v letech 2004–2013
působil na katedře telekomunikací na univerzitě v Bloomingtonu (Indiana, USA).
Autor řady vědeckých článků a monografií, např. Media Work (2007), Managing
Media Work (2010), Media Life (2012).
Zabývá se dopady nových médií na každodenní život jedince v globalizované
společnosti. V současnosti připravuje
k vydání knihu Beyond Journalism (Polity
Press), věnující se proměně žurnalismu
v éře digitálních médií.
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Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně
proměňuje nejen to, jak rozumíme světu a jak vzájemně komunikujeme, ale také způsob, jakým se díváme sami na sebe a jak chápeme
svou vlastní povahu, existenci a odpovědnost. Rozšíření ICT tak
představuje čtvrtou revoluci v dlouhém procesu přehodnocování
základní podstaty a role lidstva ve vesmíru: jakožto lidstvo netvoříme nehybný střed vesmíru (kopernikovská revoluce), nelišíme se
nijak mimořádně od zbytku zvířecího světa (darwinovská revoluce)
a naše vlastní vědomí zdaleka není transparentní (freudovská revoluce). ICT nám ozřejmují, že nepředstavujeme izolované činitele,
ale informační organismy, které spolu s jinými druhy těchto činitelů
sdílejí globální prostředí, v konečném důsledku utvářené informacemi, takzvanou infosféru (Turingova revoluce).
Hugely well-informed and well-written book.
— David Lorimer, Network Review

He widens the high-tech horizon.
— Peter Day, BBC News Online

Fascinating stuﬀ.
— Douglas Heaven, New Scientist
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