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Po obdržaní doktorandského titulu z Derridovej filozofie obhájeným v roku 2013 pod 
vedením Marca Crépona som získala postdoktorandské štipendium Marie Curie Cofund 
na Université Libre de Bruxelles v Belgicku, kde som realizovala projekt s názvom 
„Prepracovanie technického objektu s Jacquesom Derridom“. Dnes môj projekt 
„Technický život“, ktorý budem viesť v Slovenskej akadémii vied pod gesciou Jaroslavy 
Vydrovej, má ambíciu ukázať, že výrobcom a vynálezcom techník je život, nie človek. 
Technický život, ktorý nemožno redukovať na „všeobecnú organológiu“, je súčasťou 
kozmológie, ktorá zotiera rozdiel medzi organickým a anorganickým alebo živým a 
neživým, aby sa zamyslelo nad vzájomným prepojením medzi všetkými existujúcimi 
vecami. Na rozhraní antropológie a filozofie techniky môj projekt dokonale zapadá do 
výskumných oblastí Jaroslavy Vydrovej, s ktorou budem môcť rozvíjať inovatívne 
myslenie. Slovenská akadémia vied je vskutku skutočným miestom, kde budem môcť 
vykonávať filozofiu v úplnej intelektuálnej slobode.

ZHRNUTIE PROJEKTU
Technický život

Cieľom tohto projektu je redefinovať prepojenie medzi životom a technikami prostredníctvom 
toho, že ukážeme, ako je tvorcom techník život, a nie človek. Ide teda o otázku zbavenia sa 
dvojitého protichodného výkladu, ktorý v skutočnosti pochádza z tej istej filozofickej tradície: 
buď človek musí ako racionálna bytosť znovu získať kontrolu nad technikami, ktorých je 
vynálezcom, alebo je človek redukovateľný na biologicko-mechanické procesy, pričom 
techniky by boli iba ich vyjadrením. Z tohto hľadiska by potom bolo vhodné maximalizovať 
ľudské výkony a kontrolovať ich pomocou techník. Tento projekt navrhuje dostať sa z tohto 
rozporu. Bude teda treba hľadať iný vzťah medzi životom a technikami, ktorý nie je založený 
ani na myšlienke, že človek, ktorý tvorí techniky, čiastočne uniká zo života zdieľaného so 
všetkými ostatnými živými bytosťami, ani na myšlienke života úplne redukovateľného na 
mechanizmy. Vybudujeme myslenie „technického života“ na križovatke filozofie a 
antropológie.
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Tento pprojekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu 
Európskej únie Horizont 2020 v rámci Marie Skłodowska-Curie Dohody o 
grante č. 945478.  
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